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Nem ao homem mais imparcial  
do mundo é permitido que se  

torne juiz em seu próprio caso. 
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Resumo 
 

Este trabalho busca evidenciar, a partir do contexto histórico no qual resultou a 

Convenção de Roma, através da qual seus signatários estabeleceram a criação de padrões 

mínimos de proteção aos Direitos Conexos do Produtor Fonográfico, ao Intérprete e às 

Emissoras de Radiodifusão, a existência de uma potencial captura1 através de um prosaico 

modo de redigir um de seus mais importantes dispositivos: a definição do termo “intérprete”. 

Através de uma tradução enviesada, permitiu-se ao sistema de gestão coletiva desses direitos 

– administrado sob interesses privados e bem específicos – uma condução distorcida, que 

redirecionou recursos de uma categoria para outras. Suas consequências são, desde há muitos 

anos, sofridas por um enorme contingente de profissionais dedicados às profissões das artes, 

para o benefício de radiodifusores e outros agentes da indústria do entretenimento. 

Assumimos aqui a pretensão de analisar, ainda que superficialmente, o instrumento 

convencional, a sua internalização no sistema normativo pátrio e a sua implementação através 

do Gestor Coletivo de Direitos criado por lei. 

 

Palavras-chave: Direitos Conexos. Gestão Coletiva de Direitos Autorais. Captura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 O termo “captura”, ao longo deste texto, tem seu significado derivado da Teoria da Captura Regulatória, cuja 

definição no Routledge (2002) é, por tradução deste autor: a perversão dos objetivos de uma agência reguladora 
por uma das organizações cujas atividades ela deveria controlar. Uma organização pode adquirir poder sobre a 
agência através de influência política, superioridade tecnológica ou por intercâmbio de pessoas. Isto frequen-
temente ocorre com a intenção de se evadir leis antitruste.  



Abstract 
 

This study seeks to shed some light to the historical context by which resulted the 

Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and 

Broadcasting Organizations, signed in 1961, which let its adherents to establish minimum 

patterns for the protection of the rights holders assigned. Our main focus was to illustrate a 

potential capture2 of one of its core elements – the “performer” definition – thru a twisted 

translation, which let private operated Collective Management of such rights a subtle and 

diverted manner, draining resources from one category to others. The consequences of this 

attitude are being bore by thousands of artistic professionals, to the benefit of broadcasters 

and many branches of the entertainment industry. We claim here to have observed, even 

superficially, the Convention itself, the Brazilian legal implementation of its rules and the 

operational level of the capture. 

Key words: Neighboring Rights; Collective Management of Neighboring Rights; 

Economic Capture; 

                                                
2
 Within this text, the term “capture” derives from the Regulatory Capture theory, which is defined at the 

Routledge (2002) as “the perversion of the aims of a regulatory agency by one of the organizations it is supposed 
to control. An organization can acquire power over the agency sup- posed to supervise it by its political influ-
ence, superior technical knowledge or by an interchange of personnel. This has occurred often to evade Antitrust 
policy.” 
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1 Preâmbulo 
 

Em 08 de novembro de 1965, à página 11430 da Seção I do Diário Oficial da União, 

o Brasil retificava3 a publicação original de 28 de outubro de 1965 do Decreto 57.125, 

exarado pelo ex-presidente H. Castello Branco no dia 19 imediatamente anterior, 

promulgando sob a redação definitiva e dando validade e eficácia legal à ratificação pelo 

Congresso do tratado firmado a Roma em 26 de outubro de 1961, o que se fez através do 

Decreto Legislativo nº 26 de 05 de agosto de 19644, publicado no dia 07 seguinte, originado 

do Projeto de Decreto Legislativo (PDC) nº 725, de 16 de outubro de 1963, proposto pela sua 

Comissão de Relações Exteriores. Visava-se harmonizar, em caráter internacional, os padrões 

mínimos para a proteção dos direitos assegurados a Artistas Intérpretes ou Executantes, aos 

Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão. Desse modo internalizou-se 

esse fruto da iniciativa da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sob o suporte da 

Secretaria Internacional da União de Berna6 e, posteriormente, também da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que respondiam a demandas 

formuladas pela União Internacional dos Músicos e outras gestões nesse sentido identificadas 

desde 19037. Faziam nascer, ainda tímida, a Convenção de Roma, inicialmente com apenas 20 

(vinte) países incorporando os chamados Direitos Conexos (ou “Vizinhos” aos Direitos de 

Autor) às suas ordens jurídicas. Dentre eles, e aparentemente entusiasmado, o Brasil.  
                                                
3
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-57125-19-outubro-1965-397457-retificacao-

51108-pe.html . Acesso em 10 de junho de 2015. 
4
 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=167131 (visitado em 10 de junho 

de 2015). O decreto legislativo de aprovação deste Tratado atendia à Mensagem nº 247 de 1962 (porém sem data 
precisa), assinada pelo então Presidente da República João Goulart, que o submetia à aprovação do Congresso. 
Dois importantes pareceres integraram a “exposição de motivos” da mensagem do executivo, o primeiro 
assinado por Afonso Arinos de Melo Franco, e dirigido ao então 1º Ministro (Presidente do Conselho de Minis-
tros) Francisco de Paula Brochado da Rocha, que chefiou o governo entre 12 de julho e 18 de setembro de 1963, 
e um segundo assinado pelo Sr. Hermes de Lima, provavelmente ainda como Ministro da Casa Civil, cargo que 
exerceu entre 8 de setembro de 1961 e o dia em que sucedeu o Sr. Francisco Rocha como 1º Ministro. Hermes 
Lima também ocupara o cargo de Ministro das Relações Exteriores entre 18/09/1963 e 18/06/1964 (acumulando-
o com o de 1º Ministro até a volta ao presidencialismo, em 24/01/1963). A aprovação do Decreto Legislativo 
nasce com a Mensagem nº 247 de 1962, com posicionamento favorável pela Constitucionalidade da proposta, 
em caráter unânime, emitido pela Comissão de Constituição sob relatoria do Deputado Lauro Leitão e presidida 
pelo Deputado Tarso Dutra (com a participação do então Deputado Ulysses Guimarães, dentre outros). Na 
Comissão de Relações Exteriores, o Relator Armando Falcão, sob o parecer e a presidência de Antônio de Barros 
(e a participação de deputados como José Sarney), lembrando “a notória e crescente aceitação, e consequente 
divulgação, no Exterior, de nossa música e de nossa arte” também a aprovaram por unanimidade em 16 de 
outubro de 1963. 
5
 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=167131. Acesso em 10/06/2015. 

6
 Criada por força da Convenção de Berna de 1886, destinada à proteção dos autores de obras artísticas, literárias 

e científicas. 
7
 Que, segundo MORAES (1973), já analisava a condição dos solistas desde o Congresso de Weimar da Associ-

ação Literária e Artística Internacional (ALAI) 
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Como vimos a partir de excertos de seu Relatório Final8 e também do guia oficial do 

convênio9 editado poucos anos depois de sua celebração, a conquista do delicado equilíbrio de 

forças representado neste tratado exibiu uma trajetória esperada para uma coordenação de 

interesses tão significativamente diversos, sob expectativas tão abrangentes, em ambiente tão 

dinâmico e, portanto, progressivamente complexo mas, por tudo isso, com resultados apenas 

modestos. O quadro inexoravelmente intrincado favoreceu que a ele fossem adicionados 

“ingredientes” normativos na esfera internacional derivados das reorganizações do cenário 

tecnológico e econômico aos quais se submeteu a chamada “indústria cultural”, tais como os 

acordos para o combate à pirataria10, o Agreement on trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (TRIPS), no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), epítome 

da última e já trintenária jornada liberal global, e os chamados “tratados digitais”, firmados 

em 1996 de modo a instrumentalizar o avanço protetivo sobre as redes digitais11.  

 

2 Introdução 
 

Como no escopo deste esforço acadêmico não coube adentrar pelo submundo das 

assimetrias globais, ainda que identificáveis seus reflexos neste pequeno universo investigado, 

restou-nos pretender apontar algumas evidências de que desde a entrada em vigor do acordo 

em tela, os desdobramentos práticos de suas conquistas ainda estão por serem alcançados em 

sua plenitude. Destacadamente, observaremos alguns obstáculos para o alcance da proteção 

almejada aos artistas intérpretes e executantes, categoria de titulares contemplada pelo 

documento internacional que de fato se posiciona como intermediária das demais, cuja 

atuação é condicionante não só do exercício, mas da própria atividade geradora dos direitos a 

elas atribuídos. A partir disso, o primeiro ponto a ser aqui discutido será o de que, tal como a 

própria consagração dos direitos conexos precisou submeter-se à inviolabilidade dos direitos 

do autor, previamente instituídos12 e admissivelmente pontos de partida desses “novos” 

                                                
8
 Records of the Diplomatic Conference on the International Protection of Performers, Producers of Phonograms 

and Broadcasting Organisation. 
9
 Publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) em 1985, já depois da reunião do Sub-

comitê encarregado de avaliar sua implementação. 
10

 Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phono-
grams, no âmbito da OMPI, e outros tratados relacionados às polícias  
11

 Foram eles o WIPO Copyright Treaty (WCT) e o WIPO Phonographic Producers Treaty (WPPT). 
12

 Neste trabalho, como conceito de “instituição” assumo aquele enraizado nas ciências econômicas, segundo a 
remete-se aos consensos estabelecidos por forças políticas legitimadas em processo democrático em torno de 
direitos e obrigações socialmente admitidos, a partir dos quais derivam as ações, as políticas e eventualmente a 
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direitos, a atribuição de direitos também a Produtores de Fonogramas e Emissores de 

Radiodifusão igualmente deveria – a se seguir a lógica análoga na observação da cadeia de 

produção em que se insere – respeitar o caráter basilar e anterior dos direitos dos artistas 

intérpretes e executantes, base da estrutura de produção na qual os demais titulares, a partir 

deles, habilitam-se aos direitos a si consagrados. No entanto, e como veremos, a sua 

implementação observou uma priorização desconectada dessa lógica, não apenas no Brasil 

mas também em parte do ocidente, atribuindo prioritariamente aos Produtores de Fonogramas 

e, em segundo plano, aos Broadcasters13, uma posição privilegiada em relação e eles.  

Se ali pelo primeiro centenário da proteção por copyright o “foco” havia de certo 

modo sido desviado em direção ao “criador” pelos ventos antropocêntricos da Revolução 

Francesa (que culminaram na Convenção de Berna, de 1886), o que se anunciava em Roma 

era um misto de esforço pela ampliação dos institutos de proteção intelectual com uma certa 

reversão do deslocamento do protagonismo legal de volta ao intermediário, reconfigurado 

pelos paradigmas tecnológicos nascidos ao final do Século XIX, notadamente a partir dos 

inventos de Thomas Edison14. O que não se esperava, como pretendo evidenciar, era a 

decisiva atuação obstaculizante dos antigos intermediários, os editores, reconfigurados – e 

extremamente fortalecidos – pelo papel centralizador das negociação entre os criadores e os 

beneficiários dos novos direitos que, na medida de sua consagração, agregavam o papel 

adicional de legitimadores de repertórios, alimentando um círculo não apenas virtuoso, mas 

construtor dos impérios que vimos florescer ao longo do século XX em torno da convergência 

midiática. E os anos da última globalização não à toa coincidiram com os da hegemonia das 

chamadas majors, esses enormes grupos econômicos que produziam em Hollywood com 

estúdios de cinema, para os CD players com as suas produtoras fonográficas, e ainda 

                                                                                                                                                   
criação de organizações necessárias à sua implementação. Por exemplo, a “necessidade de aposentadoria” como 
a instituição da qual derivaram o direito de aposentadoria, o Instituto Nacional encarregado de sua gestão etc. 
13

 Dada a acepção “dilatada” do conceito de Emissor de Radiodifusão necessária a incorporar as modernas técni-
cas de transmissão de obras audiovisuais, que há muito não mais restringem-se a “ondas hertzianas”, como à 
época da implementação de seus direitos, o termo anglo-saxão Broadcaster parece  
14

 Me refiro aqui aos avanços dos sistemas de gravação e reprodução sonora, iniciados com o fonógrafo de sua 
patente e, em seguida, do gramofone que popularizou a música gravada. Depois ao sistema de transmissão radio-
fônica, oficialmente inaugurado no Brasil em 1922, assim como dos sistemas de transmissão de imagens em 
movimento, a TV, de certo modo derivada dos princípios da lâmpada incandescente, do telégrafo e das válvulas, 
que na década de 1940 já mantinha atividades comerciais nos Estados Unidos da América, chegando ao Brasil 
no ano de 1950. Podemos citar como outras tecnologias de ruptura pertinentes ao estudo o videocassete, cuja 
patente é de 1956 (pela AMPEX), acessível ao público entre 1963-5, o Microchip de 1968 (ou 1971, com o 4-bit 
da Intel) o Compact Disc, anunciado em 1979 pela Sony e pela Philips, além da world wide web, entre outras. 
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conduziam esses conteúdos através de seus próprios canais de TV a cabo15. Só a inadvertida e 

arredia revolução digital lhes roubaria o sono, mas acreditar que não tenham aprendido com a 

própria ilusão de invulnerabilidade não parece sensato.  

Assim, neste trabalho, observaremos algumas condições especialmente perversas do 

desequilíbrio entre titulares de direitos de autor e direitos conexos “à moda” brasileira, 

chamando a atenção para elementos específicos do sistema estadunidense, notadamente 

quanto à sua tríplice condição de aderente parcial ao Convênio de Berna, sem a internalização 

dos Direitos Morais (ROSS, 1990), de não aderente ao Convênio de Roma16, e de destacado 

produtor de conteúdo cultural objeto da indústria em tela, em especial quanto à sua influência 

no mercado cultural brasileiro, em foco nesta análise.  

 

3 Contexto Histórico 
 

No Brasil, a atmosfera nascida da penetração internacional de um conjunto de fazeres 

artísticos inseridos no contexto do movimento musical da Bossa Nova, projetados pela 

consagração de três de seus maiores expoentes – Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes e 

João Gilberto, não obstante outros destaques de menor expressão relativa – ocorria a pleno 

vapor ao final da década de 1950 (CASTRO, 2016). No bojo deste conjunto de 

acontecimentos, em 1960 o ex-presidente Juscelino Kubitschek promulga a Lei nº 3.857, que 

regulamentava o exercício da profissão de músico e, ao mesmo tempo, criava um emblema 

populista e inadequado da reversão da imagem pública do artista brasileiro: a Ordem dos 

Músicos do Brasil, recém recolocada na irrelevância da qual só lhe escapou, em seus 

primórdios, o valor simbólico de retirar a pecha de vagabundo a quem fosse pego na rua 

portando um violão (SILVA, 1978). Atrizes ainda eram as putas. Não seria demasiado ainda 

associar os efeitos nesta dignificação aos primeiros usos da televisão brasileira que, ainda 

carente de relevância mercadológica em sua década de estreia, recorre aos programas 

musicais para amealhar o respeito do público brasileiro (FILHO, 2001), em sua trajetória até a 

hegemonia conquistada na década de 1970 que, ao seu final, sob o impulso de uma indústria 

fonográfica consolidada e associada aos efeitos da universalização dos conteúdos 

                                                
15

 Me refiro aqui aos cinco grupos hegemônicos Warner, que se desdobra nas subsidiárias Brothers (filmes), Mu-
sic (produtora fonográfica), Television (TV a Cabo) e Chappell (a mais poderosa: a editora), e com equivalentes 
desdobramentos, a Sony (antiga CBS, hoje com capital japonês, e como as demais, desdobrada em Pictures, Mu-
sic, Entertainment, Publishing etc.), a EMI (de capital inglês), a Universal (de capital francês), e a BMG (ale-
mão, recém desfeito, tendo seu braço fonográfico fundindo-se com a Sony e no editorial, com a Universal. 
16

 http://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=25  
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“comoditizados”, regulamentam-se no Brasil os direitos dos trabalhadores da cultura, através 

das leis 6.533/78 e 6.615/78, respectivamente dos artistas e técnicos em espetáculos de 

diversão, e dos radialistas, os trabalhadores da radiodifusão. 

A década de 1950 testemunhava a reconstrução europeia e japonesa sob o patrocínio 

das instituições financeiras de Bretton Woods, e o quadro de geração de direitos autorais 

patrimoniais, restringia-se aos países periféricos e aos Estados Unidos, que acomodava a 

coexistência entre a pioneira American Society of Composers, Authors and Publishers 

(ASCAP) e a recém fundada Broadcasting Music Incorporated (BMI)17, com quem dividia a 

maior parte do mercado, e a inexpressiva Society of European Stage Authors and Composers 

(SESAC), operando em regime especial. As principais sociedades autorais estadunidenses 

equiparavam-se através de idênticos Consent Decrees firmados com o Departamento de 

Justiça, instituto equivalente ao nosso “termo de ajustamento de conduta”, que mantinham 

uma aparência de livre mercado a uma regulação – inclusive de preços – que evitava o 

colapso do sistema, dadas as ações que questionavam a obrigatoriedade das “licenças 

cobertor”18, que o modelo deste negócio havia consagrado. No Brasil, apenas os autores 

desfrutavam de direitos, e as pioneiras SBAT e UBC19, que já tinham visto nascer – em função 

do surgimento da BMI – a concorrente SBACEM20 em 1946, agora suportavam a criação da 

SADEMBRA21 (1956), da ADDAF22 (1958) além da paulista SICAM23 (1960). Em função 

desta pulverização e dos problemas decorrentes, tais como as representações cruzadas e as 

licenças insuficientes, iniciam-se as primeiras tratativas para a unificação deste grupo: 

primeiro com a Coligação (1959)24, depois com o SDDA25 e, por fim, com a criação do ECAD 

                                                
17

 A BMI nasce após disputa entre as emissoras e a ASCAP em torno de valores de licenças. Inconformados, 
convocam compositores e criam a sua própria associação, embora entre elas nunca se tenha implementado um 
mercado concorrencial de fato, dada a regulação que sofriam do Southern District of New York (White Plains) of 
the United States District Court, ao qual o Departamento de Justiça delegou a supervisão de ambas as soci-
edades. 
18

 Ou “blanket licenses”, instituto típico e universal da Gestão Coletiva de Direitos, que viabiliza a desnecessida-
de de autorização obra por obra e uso por uso nas utilizações em larga escala, ao mesmo tempo em que mantém 
a imposição das autorizações prévias e expressas sob direito exclusivo dos titulares. Através desta licença, um só 
pagamento abstratamente autoriza “todo o repertório universal disponível”. 
19

 Respectivamente Sociedade Brasileira de Autores Teatrais e União Brasileira de Compositores 
20

 Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música  
21

 Sociedade Administradora de Direitos de Execução Musical do Brasil 
22

 Associação Defensora dos Direitos Autorais Fonomecânicos.  
23

 Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais 
24

 Coligação do Direito Autoral do Brasil. Eram integrantes a SBACEM, a SADEMBRA e a SBAT. 
25

 Serviço de Defesa do Direito Autoral. Dele faziam parte a UBC, a SBACEM, a SADEMBRA, a SBAT e a 
Sociedade de Intérpretes e Produtores Fonográficos (SOCINPRO), a primeira sociedade brasileira de titulares de 
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pelos militares em 1973, mas que só vem a se instalar em janeiro de 1977, o que ocorreu 

pouco depois do reconhecimento dos direitos dos intérpretes, internalizado em 1965. 

Ao redor do mundo, segundo Moraes (1973, p. 3-6), a lei alemã, de 1901, foi a 

primeira a reconhecer um direito à execução em favor do artista em sua lei sobre obras 

literárias e musicais, a partir de um dispositivo inserido em 1910 que previa as fixações de 

obras como realizações artísticas. Moraes elenca a regulamentação de 1919 de uma lei 

espanhola de 1879 também como tutelar de direitos de execução, assim como a lei húngara de 

1921, a lei suíça de 1922 e a lei de Lichtenstein de 1928, e dá um certo destaque à lei do 

Reino Unido de 1925, que avalia ter conferido à execução (artística) uma tutela penal, e não 

civil. Em resumo, Moraes atribui ao primeiro quartil do século XX o título de “período de 

eclosão” desta proteção, e avalia o segmento aí iniciado, e que vai até a Convenção de Roma, 

como o de criação de leis mais ricas desta disciplina específica, de variedade sistemática e de 

informação teórica.  

Moraes destaca a lei portuguesa de 1927, que confere o direito à citação do artista, 

que se assemelha ao direito moral de “ter o nome associado à obra”, que é tradicionalmente 

atribuído a autores, inclusive na Lei de Regência brasileira, a Lei 9.610/98, no inciso II do 

artigo 2426. Trata ainda da lei finlandesa de 1927, que repete “o sistema germânico”, aponta 

para o Código Civil mexicano, que reconheceu direito autoral em favor de executantes, como 

também fez a lei paraguaia em 1951, além da lei argentina de 1933, que disciplina o direito 

dos intérpretes no art. 56, o que seria de certo modo imitado pela lei uruguaia de 1937. Trata 

também da lei austríaca de 1936, que disciplina em capítulo especial o direito dos intérpretes, 

atribuindo-lhe a qualidade de “mais completa e mais conforme com a verdadeira técnica”, e 

da lei da antiga Tchecoslováquia, que seria igualmente de boa qualidade, assim como da lei 

específica italiana, de nº 633 de 1941.  

As leis colombiana de 1946 e turca de 1957 dispunham de partes específicas aos 

executantes, e a lei britânica de 1956, que reputa ter “influenciado decisivamente o sistema de 

proteção mínima da Convenção de Roma”, completam o quadro de leis identificadas por este 

autor, que abertamente se nutriu de informações obtidas através de Xavier Desjeux, autor 

francês que se dedicou a reportar a Convenção em tela, e contradizem a advertência proferida 

                                                                                                                                                   
Direitos Conexos, que permaneceu praticamente sozinha nesta gestão durante mais de duas décadas. O fato de 
não ser capaz de atrair a SICAM inviabilizou o projeto. 
26

 “Art. 24 - São direitos morais do autor: […] II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado 
ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra”; 
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pela representação Francesa por ocasião da abertura do encontro no qual se firmou o acordo, 

tal como registrada no relatório de seu Rapporteur-General (1968). Ali, registrou-se: 

 
Na abertura da Conferência, a Delegação da França declarou que con-
sidera a convenção sobre direitos conexos tanto supérflua quanto ino-
portuna: supérflua porque a maioria da situações por ela cobertas 
poderiam ser reguladas por contratos, e inoportuna porque as con-
venções internacionais devem suceder aos desenvolvimentos jurídicos, 
e não antecedê-los. 27 

 

Ou seja, fosse deste exato modo, não haveria tantas leis em vigor à época de sua 

discussão, no entanto havia. Se lembrarmos que a França é a sede não apenas da mais antiga 

sociedade de autores do mundo – a Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques 

(SACD)28, assim como a primeira sociedade autoral de compositores de obras musicais – a 

Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM)29, já uma das maiores do 

mundo, além de país sede da Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et 

Compositeurs (CISAC), a entidade não governamental erguida para lidar exclusivamente com 

as questões envolvendo os direitos de autor, cujos integrantes hoje movimentam – com toda a 

crise – € 9,3 bilhões (CISAC, 2018), tal manifestação poderia ser compreendida como 

resistência à implementação dos direitos conexos, o que não pode ser dado como inequívoco 

mas, também, está longe de inibir a evidência que imputa. Lançamos agora o nosso olhar para 

os seus mais economicamente expressivos integrantes, os editores de música, de modo a 

ampliarmos a compreensão das forças atuantes na negociação que viabilizou a implementação 

dos direitos conexos. 

 

3.1 Os Editores 
 

Um breve destaque deve ser dado ao grupo dos chamados editores de música que, ao 

contrário do que sugere o epíteto, a partir da primeira metade do Século XX curiosamente 
                                                
27

 Livre tradução, pelo autor, da sentença original: “At the opening of the Conference, the Delegation of France 
declared that it considered a convention on neighbouring rights both superfluous and untimely: superfluous be-
cause most of the situations covered by it can be regulated by contracts, and untimely because international 
conventions follow rather than precede juridical developments.” 
28

 Fundada em 3 de julho de 1777, reúne autores de obras dramáticas, como dramaturgos, coreógrafos etc. 
Administra o que o jargão tem como “grandes direitos”, apesar de representarem uma fração do que os “peque-
nos” geram para os seus autores. 
29

 É a sociedade de compositores de música na França. Tal como a SACD, desfruta da exclusividade na gestão 
dos “pequenos direitos” em seu território, tanto para os direitos de execução pública (gerados sobre a radiodifu-
são e nas apresentações públicas) como para os direitos de reprodução (gerados sobre a venda de mídias físicas, 
como CDs e DVDs, e usos digitais, como a venda de downloads e o chamado “streaming”, nas rádios digitais) 
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deixaram de caracterizar as suas ocupações através do tradicional conjunto de atividades 

formado pela seleção, publicação e distribuição de obras intelectuais. Afinal, a extenuante 

função de fazê-las alcançar o público dispunha agora de ferramentas de longo alcance e baixo 

custo, sendo que revelou-se extremamente lucrativo – dentre outros motivos, pela completa 

imunidade ao risco – manter apenas a alvissareira atividade de intermediação de repertórios: 

com um simples adiantamento, ou a mera oferta de “bons contatos”, assina-se um contrato 

através do qual o editor torna-se titular de um percentual dos direitos do autor que varia entre 

30% e 50%, dependendo dos usos, durante todo o prazo de proteção legal da obra30. Ou seja, 

através dos contratos de edição, depois progressivamente substituídos no Brasil pelos 

contratos de cessão de direitos, os editores de música – ou publishers, como são conhecidos 

ao redor do mundo anglófono – tornaram-se cotitulares de direitos sobre obras contratadas de 

uma parcela gigantesca de autores, inclusive os mais profícuos, além dos que combinam a 

atividade de composição com a de intérprete (em carreira artística), o que os torna ainda mais 

dependentes de gestores que os auxiliem.  

Se no mercado de livros os editores só alteraram as características originais de seu 

modelo de negócio às vésperas dos leitores digitais, no mercado musical, sub-repticiamente, 

migraram a sua atuação para o esforço dos lobbies31 e da horizontalização32, e o fazem na 

proporção em que os grupos em que se inserem se apropriam das tecnologias à serviço da 

criação artística e dos mercados progressivamente a elas receptivos. De algum modo, tornou-

se prudente manterem-se revestidos do nobre propósito de difundir a ciência e a cultura que 

lhes confere a alcunha, pois mesmo sem pretensões reais de atuação “tradicional”, os 

contratos seguem simulando a impressão e distribuição de cópias físicas, enquanto de fato só 

                                                
30

 No Brasil, este prazo é da vida do autor acrescido de 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano seguinte à sua 
morte. Há diferentes prazos no mundo, e a Convenção de Berna estipulou um mínimo de 50 anos após a morte 
do autor. Na Convenção de Roma, os prazos – com mínimos menores, de 25 anos – são contados das datas de 
publicação ou lançamento, o que corresponde a proteções significativamente menores, o que em tese favorece a 
circulação de bens e mercadorias. A edição é tão disseminada que é comum ouvir autores consagrados tomando-
a como obrigatória, o que favorece a presunção de sua representação universal ou, no mínimo, privilegiada, que 
desprovida de regulação pode tornar-se extremamente danosa aos que optam – dada a total ausência de 
incentivos – por não assinarem um contrato de edição de suas obras, uma vez que não será através delas que irão 
difundi-las ao público. O contrato entre a loja “brasileira” do iTunes, ou as rádios digitais Spotify ou Deezer com 
a União Brasileira de Editores de Música são exemplos. 
31

 Atividade de articulação em setores políticos ou econômicos para obtenção de favorecimentos que se processa 
independente da capacidade inserção de mercado daquilo pelo que se articula. 
32

 Fenômeno através do qual uma sociedade empresária passa a atuar em setores correlatos ao seu de origem. 
Como verticalização, por outro lado, compreende-se o processo em que tal expansão se processa em direção à 
produção das matérias primas ou serviços de que se utiliza, ou das distribuição ao consumidor. 
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distribuem telefonemas e emitem contratos de licenciamento33. Para ser mais exato, recebem 

telefonemas. Sua virtual onipresença no chamado “mercado formal” alçou-lhes à condição de 

maiores beneficiários dos sistemas de gestão coletiva de direitos autorais em cada país onde 

há um instalado, permitindo-lhes interferir decisivamente nos critérios de gestão (prioridades 

da arrecadação e escala de valores da distribuição) dos direitos de execução pública e dos de 

reprodução, seja onde ocorrem combinados, como na maior parte do mundo (GERVAIS, 

2010), seja onde apenas os direitos de execução pública são geridos de forma coletiva. Nestes 

últimos, como ocorre no Brasil34 e nos Estados Unidos, os editores praticamente se apoderam 

do sistema de gestão coletiva de direitos e, se no último há uma sólida regulação efetivada 

através do Copyright Board e do Copyright Royalty Board vinculados ao Congresso, além do 

tribunal ao sul da ilha de Manhattan que regula os processos de eleição e aprovação de tabelas 

e critérios de ASCAP e BMI, por força dos já citados Consent Decrees, ainda vigentes, no 

Brasil ainda patinamos para implementar a submissão do ECAD ao MinC, determinada pela 

lei 12.853/13, com a qual tive o privilégio de contribuir35.  

Como a participação dos editores se restringe aos direitos do autor, e não alcança os 

direitos conexos, a observação da atuação destes agentes ao longo do processo da 

consolidação dos direitos de autor é determinante para a compreensão de parte das 

adversidades do processo de consolidação dos direitos conexos e, embora não se mostre sem 

fundamentos a identificação de movimentos em apoio, ou mesmo estímulo aos chamados 

direitos vizinhos (especialmente a partir da contribuição da Secretaria de Berna na própria 

criação dos rascunhos de Roma), esta não deve encobrir sua igualmente clara e severa 

preocupação com o ingresso dos novos candidatos à partilha do “bolo” recolhido dos 

usuários. Potencialmente redutores de cada uma de suas fatias, não será exorbitante inferir ter 

havido uma real tentativa de controle, em lugar da imaginada ajuda sincera que a postura 

                                                
33

 O simulacro só se revela sob a ameaça de quebra de contrato por autores rentáveis, ou pela transferência da 
gestão de repertórios, quando editores exercem a prerrogativa de transferir a terceiros os direitos por ela rece-
bidos (como no famoso exemplo do repertório dos Beatles, cuja gestão foi adquirida pela editora do Michael 
Jackson). Para cumprirem sua obrigação de editar, divulgar e expor a obra – a atividade intrínseca de editores – 
contratam uma transcrição e mantém a partitura em arquivo para, se necessário, reproduzirem algumas cópias 
para venda. Entre 1993 e 2008, transcrevi cerca de 10 mil músicas para diversos editores sediados no Rio de 
Janeiro, e por duas ou três vezes fui convocado a “fechar” repertórios: transcrever rapidamente o que lhes faltava 
em partituras.  
34

 Em 2012, a relação dos 300 maiores recebedores do ECAD indica 16 pessoas jurídicas – dentre elas 12 edi-
tores e 4 produtores fonográficos – recebendo o equivalente aos 230 maiores recebedores como pessoas físicas. 
Em montantes aproximados, cada grupo recebeu 90 milhões de reais. Somando as outras 54 pessoas jurídicas do 
grupo, distribuiu-se aos 300 maiores o equivalente a 206 milhões de reais. 
35

 A partir de minha atuação como assessor da presidência da CPI do ECAD no Senado Federal, ocorrida entre 
2011 e 2012, cujo relatório final trouxe a minuta do projeto de lei que deu origem ao documento legal. 
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sugeriria. Houve, inclusive, quem atribuísse a consagração do direito à cópia privada36, 

inicialmente implementado na Alemanha (então Ocidental) em meados da década 1960, mas 

consolidado em quase toda a Europa em meados da década de 1980, à mera tentativa de 

amealhar novos contribuintes ao sistema, o que passou a se impor pelo incremento de 

beneficiários ao sistema anterior. O que é realmente elucidador é analisar a Convenção de 

Roma à luz dessa relação, o que faremos a partir de agora. 

 

4 As Tratativas 
 

Segundo o Relatório da Conferência (ILO et al., 1968, p. 35), assim como o Guia da 

Convenção (WIPO, 1999), foi em 1926 que a OIT iniciou seus estudos visando a proteção dos 

direitos dos artistas, movida pelas demandas de uma Europa em plena reconstrução do pós-

primeira Guerra, e de seus efeitos por ter sido mundial. A inflação, que segundo Pickety 

(2014, p. 133) foi um instrumento nascido no século XX principalmente para reduzir as 

enormes dívidas públicas geradas pelas guerras37, corroía os empregos que já se tornavam 

escassos também pelo impacto da música mecânica. Os custos das apresentações ao vivo não 

se comparavam ao de ligar um receptor de rádio, ou mesmo de adquirir e manter o seu próprio 

gramofone. Sob este argumento essencial, os esforços foram iniciados e, já em 1928, a revisão 

da Convenção de Berna ocorrida coincidentemente na cidade de Roma oficialmente recebia o 

apelo e estimulava os esforços por esta proteção, mas avaliava “não ter ainda chegado o 

momento”. A criação em 1926 da CISAC não deve ser observada como mera coincidência 

histórica da fleuma. No entanto, em 1934 a CISAC assinava na cidade de Stresa, também na 

Itália, um acordo com a Federação Internacional da Indústria do Gramofone, e cinco anos 

depois, em 1939, às vésperas do 2º conflito mundial, um grupo de peritos foi convocado pela 

Secretaria Internacional da União de Berna e pelo Instituto Internacional para a Unificação do 

Direito Privado para formularem dois projetos de tratado: um relativo aos artistas e aos 
                                                
36

 Também chamado de canon, é a taxa cobrada sobre a venda de mídias virgens, potenciais meios de fixação de 
obras protegidas, como compensação ao direito atribuído às pessoas, à título de proteção ao investimento rea-
lizado no acesso às obras intelectuais com a compra de um livrou ou de um CD, de criarem uma única cópia de 
segurança, na internet ou em seus computadores, CDs virgens ou outra mídia que se escolha. Tal direito, por sua 
natureza classificado como “de reprodução”, que fez aumentar sensivelmente a arrecadação das sociedades 
europeias a partir da década de 1980, são geridos obrigatoriamente de modo coletivo e tem seus valores dis-
tribuídos segundo critérios desenvolvidos pelas sociedades de titulares, sob severa regulação estatal, fre-
quentemente com tabelas de preço publicadas em diário oficial. Nunca implementado no Brasil, onde tampouco 
há obrigatoriedade de gestão coletiva de direitos, ainda que seu exercício dela dependa, como é o caso dos geri-
dos pelo ECAD. 
37

 “it was essentially inflation that allowed the wealthy countries to get rid of the public debt they owed at the 
end of World War II” 
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produtores de fonogramas, e outro relativo aos organismos de radiodifusão, concebidos como 

“ligados” – leia-se, “dependentes das vontades da” – Convenção de Berna. 

Em 1948, o voto já mais explícito da mesma Convenção de Berna aponta para o 

apoio à proteção dos direitos dos Produtores de Fonogramas e dos Radiodifusores, porém no 

caso dos artistas, condiciona-o “precisa e expressamente” à hipótese de não interferir nos 

direitos dos autor, sendo que pela primeira vez se usa o termo “vizinho” para designá-los, 

afastando por completo a ideia de sua proteção através do direito do autor. Talvez por este 

registro, no ano seguinte a OIT, através de sua Comissão Consultiva dos Empregados e 

Trabalhadores Intelectuais, inicia um esforço mais intenso no sentido de elaborar uma 

proteção aos artistas, e organiza-se para coordenar suas atividades com a Secretaria de Berna 

que, em 12 de novembro de 1951, elabora na própria cidade de Roma um primeiro anteprojeto 

de proteção integrada voltada aos três titulares que teriam seus direitos consagrados em 1961: 

os artistas, os produtores e os radiodifusores. Os governos são avisados desse documento e 

são iniciadas as discussões, porém este não teve grande aceitação. Quando em 1952 a 

UNESCO protagoniza a adoção da Convenção Universal sobre os Direitos do Autor, segundo 

muitos o melhor esforço realizado para tentar atrair os Estados Unidos aos padrões mínimos 

de proteção autoral, percebe-se a sua identidade com o tema, e convoca-se este organismo 

internacional para participar dos trabalhos de elaboração do tratado junto aos dois outros que 

já se debruçavam sobre ele.  

Os primeiros anteprojetos do trabalho integrado surgiram em 1956, em Genebra, 

através de peritos convocados pela OIT, e depois em Mônaco, em 1957, por outros 

convocados pela UNESCO e pela Secretaria de Berna. Em 1960, os três organismos 

convocaram peritos governamentais para reduzir em Haia as diferenças havidas nos três 

anteprojetos e preparar uma conferência internacional, sendo que deste encontro nasceu o 

documento que serviu de base às deliberações de 1961. 

O relato de Moraes (1973) confirma as iniciativas destacadas pelos documentos 

“oficiais”, porém nos acrescenta outras ações, cuja validade nos informar um pouco mais a 

respeito dos vetores e suas intensidades atuantes na busca pelo equilíbrio das forças ali em 

evidência. Em primeiro lugar, acrescenta uma manifestação registrada no I Congresso 

Internacional da TSF (algum organismo não identificado ligado à radiodifusão, então em sua 

gênese) em 1924, indicando que “a transmissão radioelétrica da execução de uma obra 

intelectual, literária ou artística não pode ser realizada sem o consentimento do intérprete”. 
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Complementando a informação sobre os congressos da ALAI, reporta, evocando o 

pesquisador Antônio Chaves38, que o tema fora debatido também nos encontros de Vevey, em 

1901, e em Copenhague, em 1909, além da já citada ocasião de 1903. Moraes cita ainda uma 

reunião havida em 1931 entre cinco organismos, a saber o Secretariado da Sociedade das 

Nações (precursora da ONU), o Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado, a 

União de Berna, o Instituto Internacional de Cooperação Intelectual, e o BIT (que, não 

descrito, dado o contexto imagino tratar-se do Bureau Internacional do Trabalho), onde se 

decidiu que a competência em matéria de execução artística caberia a esta última. Na 26ª 

edição da Conferência Internacional do Trabalho, para a qual o BIT pretendeu conduzir, na 

edição de 1940, os resultados de seus esforços havidos na década de 1930, surgiram dados a 

respeito do mercado de trabalho dos artistas que evidenciavam a urgência deste convênio: Em 

1932, dentre estimados 10 mil artistas franceses, só 1500 estavam empregados. Em 1935, 

eram 15 mil músicos desempregados39 nos Estados Unidos, e no Japão de 1936 havia um 

percentual de 41% de músicos desempregados. A Áustria de 1937 também exibia um índice 

de desemprego de 90% para este mesmo grupo de profissionais. Ou seja, compreendia-se que, 

embora a crise de 1929 houvesse atingido todos, era a classe dos artistas a que estava 

especialmente abalada, em especial pela incidência adicional da concorrência mecânica. 

O relato deste pesquisador adiciona ainda a informação de que a BIT atende aos 

pedidos de “numerosas organizações de artistas” para levar adiante os seus estudos. Então, em 

1950 convoca os peritos que iriam se reunir em Roma no ano seguinte para elaborar o já 

citado primeiro anteprojeto e, em 1955, convocam um novo grupo de peritos que seria 

precedido por um grupo de trabalho composto de 10 membros: metade da subcomissão 

executiva da União de Berna, incluindo um delegado da UNESCO, e metade da OIT. 

Reunidos em outubro do mesmo ano, não chegaram a um acordo. Ao mesmo tempo, conta-

nos Moraes que, em julho e setembro de 1955, e em janeiro de 1956, representantes da 

Federação Internacional de Atores (FIA), da Federação Internacional de Músicos (FIM), da 

Federação Internacional dos Artistas de Variedades (FIAV), da Federação Internacional da 

Indústria Fonográfica (IFPI) e da União Europeia de Radiodifusão reuniram-se sob os 

                                                
38

 Apud MORAES, p.7 
39

 A categoria “desempregado” aqui aplicada tem o seu sentido extraído de forma acrítica do trabalho de Moraes 
(1973), e não considera os parâmetros com os quais teria sido forjado, tampouco pode evidenciar as necessárias 
ponderações relativas ao complexo contexto do trabalho e do emprego vividos àquela época, particularizados em 
cada país ou subsetor ligado aos setores contratantes de músicos profissionais. 
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auspícios da BIT para revisarem o anteprojeto de Roma, resultado que foi entregue aos 

experts em junho de 1956 e se transformou no “Anteprojeto da OIT”. 

Paralelamente, em março de 1956, o Bureau Internacional para Reprodução 

Mecânica (BIEM), a CISAC e a ALAI – todas representando apenas titulares de direitos de 

autor – redigiram o “Princípio inter-autores”, relativo aos direitos vizinhos, ou seja, a franca 

demonstração de um “terreno marcado”, que viria a se transformar no artigo 1º da Convenção 

de Roma, especialmente a partir da avaliação da OIT, ao qual foi apresentado no início de 

1957, e que concluiu “não haver incompatibilidade” entre este e o Anteprojeto da OIT, 

sugerindo então à UNESCO e ao Bureau da União a convocação de uma conferência 

diplomática. Representantes das três entidades reuniram-se em Mônaco em março de 1957 

para elaborar o “Anteprojeto de Mônaco”, a ser apresentado na pretendida conferência ao lado 

do Anteprojeto da OIT, e ambos foram comunicados aos governos para observações. Ao 

serem recebidos, em abril de 1959 confiaram a uma secretaria da comissão mista de peritos a 

redação de um documento sinóptico dos dois projetos, com as respectivas observações e 

sugestões, o que em 6 de maio de 1960 se transformou no “Projeto de Haia” sob a 

coordenação do Professor G. H. C. Bodenhausen, e que serviu de ponto de partida para a 

Convenção, que ocorreria em Roma no ano seguinte. 

 

5 A Convenção 
 

 Segundo o Relatório da Conferência (ILO et al., 1968), o encontro ocorreu no 

Palazzo dei Congressi of the Esposizione Universale di Roma entre os dias 10 e 26 de 

outubro, com delegados de 44 países, embora apenas 39 ali estivessem dispostos a participar e 

votar, como esteve o Brasil (ILO, 1968, p. 36). A Romênia e a Venezuela atuaram apenas 

como expectadores, e a República Dominicana, Gana e Nicarágua estiveram apenas para 

participar, mas sem votar. O Brasil foi representados pelo Sr. Ildefonso Mascarenhas da Silva, 

chefe da delegação, e pelo advogado Henry Mário Francis Jessen (ILO, 1968, p.24) 

oficialmente na condição de simples delegado, porém paralelamente representante da 

indústria fonográfica brasileira, a que também patroneou ao se tornar fundador da 

SOCINPRO40 em 1962. Além desses países, três organizações intergovernamentais lá 

estiveram representadas na condição de observadoras: as Nações Unidas, o Conselho Europeu 

                                                
40

 188ª assinatura no documento de fundação, representando as Indústrias Elétricas e Musicais Fábrica Odeon S/A 
(Henry Jessen). Em <http://www.socinpro.org.br/site/socios_fundadores.php>. Acesso em 10 de junho de 2018. 
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e o Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado. Organizações não  

governamentais também registraram presença, tais como a Associação dos Radiodifusores 

Europeus, a International Alliance for Diffusion by Wire, a BIEM, a Confederação 

Internacional para os Trabalhadores Intelectuais, além daquelas direta ou indiretamente 

interessadas que, por um anteprojeto ou por outro, contribuíram com o conteúdo da 

Convenção: a CISAC, a FIA, a Federação Internacional das Associações de Produtores de 

Cinema (FIAPF), a FIM, a IFPI, e a Federação Internacional dos Artistas de Variedade. 

Os trabalhos se iniciaram logo após a presidência ser atribuída a Talamo Atenolfì 

Brancaccio di Castelnuovo, o embaixador representante da delegação italiana, “dono da casa”, 

como ditava a melhor tradição diplomática para a ocasião. Designados os demais cargos, 

aprovou-se o anteprojeto das regras de conduta com duas pequenas alterações, uma bastante 

significativa, ainda que aparentemente óbvia: expressamente limitou-se o direito de submeter 

propostas de emendas e resoluções aos representantes dos Estados. Cada um possuía um 

único voto e, para aprovação de qualquer dispositivo, havia a necessidade da presença na 

votação de dois terços dos plenipotenciários dos Estados presentes à convenção, e como 

quorum de maioria, o voto favorável de dois terços destes. Imediatamente após os acertos 

iniciais, formaram-se três grupos de trabalho: 

 

a) O primeiro, sob a responsabilidade do Professor Bodenhausen, ficou responsável 

por atuar sobre os artigos 2, 4, 7 e 10 do Anteprojeto de Haia, e para verificar a 

substância dos artigos 1, 18 e 19; 

 

b) segundo, sob o comando do Professor alemão Eugen Ulmer, responsabilizou-se 

por trabalhar os artigos 5, 6, 8, e do 11 ao 16 do Anteprojeto de Haia. Neste grupo 

formou-se um subgrupo que se ocupou do que veio a se tornar o Artigo 16 da 

Convenção; 

 

c) O terceiro, sob o comando do Embaixador sueco Sture Petrén, ficou responsável 

pelas “cláusulas finais”, a saber de 20 a 29, preparadas pela Secretaria da Conven-

ção, assim como pelos artigos 1, 18 e 19 do Anteprojeto de Haia depois de terem 

sua substância trabalhada pelo primeiro grupo. 

 

Como a análise de cada proposta emitida por cada delegação em cada artigo 

escaparia ao propósito deste pequeno estudo, limitamos este estudo aos artigos que tragam 
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relação direta com os direitos dos intérpretes ou executantes, o nosso foco. Ou seja, 

avaliaremos as disposições dos artigos 3º no que couber (letras a e b), 4º, 7º, 8º e 19. 

 

5.1 O Artigo 3º 
 

A definição do termo “artistas intérpretes ou executantes” havida na tradução em 

português do artigo 3º tem especial pertinência para a nossa análise. Antes de a iniciarmos, 

devemos apontar que a definição acolhida foi proposta pela delegação dos Estados Unidos 

(ILO, 1968, p.39), depois de rejeitar a proposta austríaca, e que teve a intenção expressa de 

significar “atores, cantores, músicos, dançarinos, e outras pessoas que atuem, cantem, 

entreguem, declamem, toquem ou executem obras artísticas ou literárias”. No anteprojeto, 

havia a definição das interpretações (performances), mas não dos intérpretes (performers), 

que no texto em Português ganhou a extensão “ou executantes”, provavelmente não à toa, 

como veremos. Decidiu-se então pela desnecessidade de definir ambos, uma vez que o termo 

interpretações traria naturalmente o significado das ações dos intérpretes enquanto tais. É 

preciso notar dois aspectos inescapáveis a essa tradução: em primeiro lugar, que as línguas 

oficiais da Convenção foram apenas o Inglês, o Francês e o Espanhol, e que as versões em 

Português, Italiano e Alemão, trazidas pelo artigo 33, 2 (ILO, 1968, p. 59), foram originadas 

de uma proposta conjunta de Áustria, Brasil, Alemanha Ocidental, Itália e Suíça. Não obstante 

tenham sido autorizadas a se exibir o título de versões oficiais, foram entregues à 

responsabilidade dos países proponentes e assumidas como “não-autênticas”, sendo que não 

poderiam ostentar a expressão “igualmente autênticos”, que se restringiria aos textos ligados 

às línguas oficiais da Convenção.  
 
Languages of the Convention (Article 33) 
 
As proposed in the Secretariat Draft, the Convention is drawn up in 
English, French and Spanish, the three texts being equally authentic. 
The Convention was signed in these three languages. 
 
On a joint proposal of Austria, Brazil, the Federal Republic of Ger-
many, Italy and Switzerland (Doc.39), it was also provided that offi-
cial texts should be drawn up in German, Italian and Portuguese. It 
was understood that these non-authentic but official texts would be 
established by the Governments concerned, and would be published 
by the Secretariats of UNESCO, IL0 and the Berne Copyright Union. 
 

Observando que o Brasil era o único dentre os proponentes que tinha o português 

como língua oficial, assumimos que o texto no vernáculo coube aos nossos representantes. Se 
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a iniciativa da proposição conjunta resultou da lavra do diplomata ou do advogado, que nos 

representavam, e se a própria versão foi assumida por um dos dois, só a história poderá 

confirmar, porém o que veremos é como, na definição de intérprete, o ponto aqui destacado, 

foi distinta do texto original e conveniente para os interesses do setor industrial que um dos 

nossos dois únicos representantes, oportuna e paralelamente, também representava.  

Em segundo lugar, que o relator aponta que ficou acordado que, onde a Convenção 

usasse o termo performance no inglês, exécution em francês ou ejecución em espanhol, este 

termo deveria ser compreendido como genérico, englobando as recitações e as representações 

(ILO, 1968, p.40). Portanto, não haveria razão para excluir atores e outros intérpretes de sua 

implementação, embora esta racionalidade não tenha prevalecido no Brasil para os direitos de 

execução pública, o de maior movimentação financeira, cuja fonte predominante é a indústria 

audiovisual televisiva.  

Por fim, a definição de fonograma concertada o delimita a qualquer hipótese de 

gravação exclusivamente sonora de uma interpretação ou de outros sons, o que o distingue 

claramente das bandas sonoras das obras audiovisuais, ou das emissões simultâneas de áudio 

e vídeo, quando não se tratar de obra em colaboração que integre um roteiro, um diretor e uma 

trilha sonora especialmente composta, além de eventualmente desenhos animados criados 

especificamente, justificativas utilizadas em 1996 para a sua modificação e, ainda que o Brasil 

não tenha se tornado signatário das “convenções digitais” firmadas neste ano, adotamos a sua 

nova definição por ocasião da promulgação da Lei 9.610, em fevereiro de 1998. 

 

5.2 O Artigo 4º 
 

No artigo 4º, homologou-se a aplicação da proteção mínima prevista na convenção 

apenas às situações internacionais, e convencionou-se que a interpretação estaria protegida 

quando ocorrida num dos Estados contratantes (a), ou quando incorporada num fonograma tal 

como definido no artigo 5º (b) e, por fim, caso não fixada em fonograma, seja veiculada 

através de radiodifusão (ILO, 1968, p. 41). As proteções, afinal, obedeceram à lógica de que 

as interpretações estarão protegidas quando os fonogramas ou os sinais de radiodifusão 

também estiverem. É importante notar que, no Brasil, esta última modalidade, apesar de legal 

e constitucionalmente prevista, não está coberta pelas atribuições do ECAD, gestor coletivo 

centralizado oficialmente instituído para tornar efetiva a arrecadação e distribuição de direitos 

autorais e direitos conexos gerados através de utilizações de obras musicais, órgão cujas 

atribuições se restringem apenas aos fonogramas e, admitida a sua imprescindibilidade para o 
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exercício dos direitos cuja gestão está incumbido41, tem por esse motivo a consequência de 

deixar completamente desprotegidos os intérpretes de obras musicais que exerçam a sua 

interpretação independente de um fonograma (que, para tal, deve necessariamente ser 

preexistente à gravação da imagem com a interpretação, ou de sua emissão ao vivo), como 

ocorre em cada uma das hipóteses de músicos que toquem “ao vivo”, ou em qualquer 

gravação em vídeo, e não a partir de um fonograma que lhe seja anterior. 

 

5.3 O Artigo 7º 
 

No artigo 7º, das proteções mínimas ao intérprete, incluiu-se a necessidade de 

autorização para diversos usos (ILO, 1968, p. 43) e, para o nosso destaque, chamamos a 

atenção para a presunção de autorização tácita do intérprete no caso das interpretações fixadas 

em fonogramas, o que significa que, caso os produtores autorizem o uso do fonograma, as 

interpretações ali fixadas estarão automaticamente autorizadas (o que não significa que não 

caberão remunerações a ele por este uso). Também cabe apontar o direito de impedir a 

radiodifusão de sua interpretação que não tenha sido autorizada e, o mais importante, notar 

que o texto em português remete-se ao titular do direito como intérprete ou executante em três 

momentos: no item 1 caput, no item 2 (1) e no item 2 (3), e nas quatro vezes que se remete à 

ação protegida desses titulares, faz menção apenas ao termo execução, o que implica em 

assemelhar, identificar ou igualar o fazer do intérprete ao daquele que executa, o executante, 

não bastasse os termos usados para defini-lo nas três línguas oficiais da Convenção.  

Afinal, não há tradução que resulte no conceito de “intérprete” em nenhum desses 

dicionários pesquisados: Do inglês, o Google Translator42, o Babylon, o WordReference.com, 

o Reverso, e o Cambridge Online; do espanhol, o Diccionario de la Lengua Española de la 

Real Academia e o Kendris 501. No bab.la encontra-se o termo intérprete como sinônimo de 

performer na língua inglesa, e no Multidictionnaire de la langue française também surge essa 

definição que, no entanto, não invalidam a constatação de que são, no mínimo, sinônimos, o 

que nulificaria qualquer tratamento diferenciado entre ambos, na hipótese descabida de se 

diferenciá-los. Como se faz no Brasil, para tais direitos, com exclusividade. 

                                                
41

 “Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e litero-
musicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus 
titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que 
funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1o a 12 do art. 98 e os 
arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B. (Redação dada pela Lei no 12.853, de 2013)” 
42

 Todos os websites com acesso em 10 de junho de 2018. 
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5.4 O Artigo 8º 
 

O artigo 8º abre a oportunidade para que a legislação determine o modo como os 

direitos desses titulares serão exercidos caso vários artistas participem da mesma execução. 

Noto outra vez a combinação dos usos “intérprete ou executante” na definição do titular 

enquanto que a ação por ele praticada restringe-se ao termo execução, equiparando os dois 

elementos definidores do beneficiário desta proteção em língua portuguesa. As questões aqui 

envolvidas se remetem ao cerne da controvérsia trazida por este estudo. Como questão 

central, precisaríamos conhecer quais seriam os limites desta distinção: a atuação em grupo se 

remeteria a uma mesma interpretação conjunta, ou a um grupo de interpretações que, 

portanto, seriam admitidas como um conjunto (ILO, 1968, p. 45-6)? Subsidiariamente, será 

vital conhecermos os exemplos de outros países, tais como a França, que subdivide os seus 

intérpretes de música entre “populares” e “de concerto”, distinção que alcança boa parte dos 

países europeus, mas que tem as variações na sua expressão econômica limitadas pelo órgão 

regulador público. Por fim, que modalidades de intérprete teriam prevalência, e a quem 

caberiam as iniciativas para a implementação dos sistemas de gestão coletiva? Não estariam 

expressas na própria admissão do Estado aos pressupostos garantidos em sede internacional? 

Tratam-se de direitos fundamentais, uma vez que alcançam o ser humano em relação ao fruto 

de seu trabalho personalíssimo, alimentar por definição? A distinção entre interpretação e 

execução, inserida no texto convencional brasileiro sem equivalência àquele do qual estaria, 

em tese, mimetizando, extinguiria tal caráter pessoal ao trabalho deste último, privando-lhe de 

sua percepção sistêmica como suscetível ao impedimento do exercício através de empresa, 

pelo comando do §1º do artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, o Código Civil pátrio?  

 

5.5 O Artigo 19 
 

No artigo 19, por fim, um dispositivo reforça a prerrogativa dos radiodifusores de 

não terem impedida a veiculação de execuções caso o executante tenha autorizado esta 

fixação nas imagens veiculadas, embora os comentários sobre as propostas reforce a 

permanência das garantias mínimas previstas no artigo 7º, cuja aplicação exclui-se em caso de 

autorização, pois permanece o direito do país regular – criando as cobranças de remunerações 

equitativas em reservas de direitos – os usos autorizados. 
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Ao fim, depois de muitos dias de discussão, quando a convenção como um todo foi 

colocada em votação, 33 (trinta e três) países a adotaram, havendo apenas 3 (três) abstenções. 

Dezoito países a assinaram na conclusão da própria conferência. Foram eles Argentina, 

Áustria, Bélgica, Brasil, Camboja, Chile, Dinamarca, França, Alemanha Ocidental, Vaticano, 

Islândia, Índia, Itália, México, Espanha, Suécia, Reino Unido e Iugoslávia. O documento 

final, preparado pela secretaria da Convenção, foi assinado por praticamente todos os países 

presentes. É fundamental destacar que apenas as cláusulas substantivas, ou seja, as primeiras 

22, foram adotadas de forma unânime pelos signatários, pois as últimas 12, as “cláusulas 

finais” foram submetidas às delegações para sugestões após a conferência.   

 

6 Temas de Suporte  
 

Não seria razoável aduzir conclusões a respeito de uma questão originária da 

tradução de um dispositivo legal sem visitar a essência do campo teórico dedicado à 

semântica jurídica, aspecto não apenas subsidiário para todo o sistema ao qual servem as 

normas analisadas, mas determinante de sua própria arquitetura, que ergue em seu apogeu um 

órgão supremo a ela dedicado, e que exporta as suas interpretações às instâncias inferiores. 

Também, seria irresponsável não fincar certos pontos de apoio na doutrina relacionada aos 

direitos fundamentais, uma vez que é disto que trata o dispositivo e a análise que questiona a 

eficácia de sua interpretação como tal. Como não podemos olvidar, tanto em um tema de 

suporte quanto noutro, irracional seria a pretensão de esgotar tais matérias em âmbito de um 

artigo de final de curso, o que nos leva a tão somente assumir alguns de seus pressupostos 

porque axiomáticos, prevalecentes ou melhor afeitos às opções deste estudante.   

 

6.1 Direitos Fundamentais 
 

A tradição jurídica atribui ao polonês Karel Vazak, em 1979, a primeira organização 

dos direitos e garantias fundamentais em relação às suas “gerações”, ou “dimensões”, e as 

interpretações subsequentes fazem variar o número de gerações entre as quais estariam 

subdivididos e o modo de categorizá-los. Luiz Roberto Barroso (2009, p. 82), que os trata 

como “normas constitucionais definidoras de direitos”, afastando-se assim das normas 

constitucionais de organização e das programáticas, ou de organização, destaca como 

essenciais dois grandes debates em seu entorno, que são a já superada controvérsia quanto ao 

ultrapassado caráter exauriente dos dispositivos expressos no art. 5º da CF88, e outra relativa 



 26 

ao reconhecimento de diferentes categorias de direitos fundamentais, que classifica, grosso 

modo, como de primeira, segunda e terceira gerações (BARROSO, 2009, 177). No primeiro 

grupo estão apresentados os direitos de cunho “negativo”, por representarem, de fato, um 

dever de abstenção do Estado no que concerne ao respeito à liberdades individuais, como o 

direito à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei, posteriormente 

complementados por um conjunto de liberdades tais como a de expressão e de participação 

política, e não por outro motivo são também chamados de direitos civis e políticos. Os de 2ª 

geração surgem com as constituições do pós-guerra, outorgando aos indivíduos direitos às 

prestações sociais, tais como assistência social, saúde, educação, trabalho etc. Englobam 

também as liberdades sociais, como a de sindicalização, de greve e outros direitos de 

trabalhadores. Entre os de 3ª geração estão os coletivos, que protegem grupos humanos, 

possuindo titularidade coletiva ou difusa, como os referentes à autodeterminação, ao meio 

ambiente e ao desenvolvimento, que surgem como resposta à contínua degradação dos 

direitos e liberdades fundamentais geradas pelos impactos tecnológicos. Paulo Bonavides 

(2006) traz ainda os direitos de julga se apresentarem como de 4ª geração, entre os quais os de 

informação, à democracia e ao pluralismo. Há ainda quem fale da 5ª geração, como os direitos 

ligados à evolução da cibernética e de tecnologias assemelhadas, como a realidade virtual ou a 

Internet, e os que consideram que o direito à paz deveria aí também estar incluído. Também 

há os que incluem o direito à felicidade e à água potável como direitos fundamentais, desta 

vez de 6ª geração, sendo uma proposta de surgimento de direitos de 7ª geração, que se 

remeteriam a um controvertido “direito à impunidade”, dada a incapacidade operacional do 

estado, e de “probidade e boa administração pública” foi aparentemente descartada a partir do 

trabalho detalhado de Leonardo A. de Oliveira (2006). 

Em nosso caso, os diretos conexos do intérprete se associam, com muita clareza, aos 

direitos de primeira geração, ou dimensão, na medida em que englobam direitos exclusivos, 

como os de propriedade e, em alguma medida, direitos de “cunho moral”43, tais como os 

previstos nos artigos 73 (restrições ao poder de substituir intérpretes na comunicação ao 

público); 76 (a impenhorabilidade da parte do produto de espetáculos reservada aos artistas); 

80, II (obrigação de mencionar o intérprete na publicação de fonogramas) e 81 e parágrafos (o 

                                                
43

 Que não se confundem com os direitos morais, atribuídos apenas a autores pelo art. 24 da Lei 9.610/98, para 
os quais há a única exceção do art. 92, que dá aos intérpretes direitos morais sobre a integridade e a paternidade 
de suas interpretações, inclusive nos casos em que há a cessão de direitos patrimoniais, o que cria uma antinomia 
com o dispositivo expresso no art. 13 da Lei 6.533/78. O “cunho” moral nasce de uma aparente semelhança de 
algumas prerrogativas às atribuições dispostas aos autores pelo art. 24. 
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mesmo para a publicação de obras audiovisuais); além das regras gerais havidas no Título V, 

entre os artigos 89 e 92, além da duração do direito expressa no art. 96, entre outros. Sem 

esquecer que muitos destes direitos são intransferíveis por força do caput do art. 13 da Lei 

6.533 de 197844, que estabelece que: 

 
Art. 13 - Não será permitida a cessão ou promessa de cessão de 
direitos autorais e conexos decorrentes da prestação de serviços pro-
fissionais.  
Parágrafo único - Os direitos autorais e conexos dos profissionais 
serão devidos em decorrência de cada exibição da obra. 

 

Ou seja, tais direitos mostram-se associáveis às obrigações negativas dos direitos de 

1ª geração, tais como as aplicáveis a direitos erga omnes, como o de propriedade, mas 

também dialogam com direitos de 2ª geração, como o direito expresso a gerirem seus direitos 

de modo associado, tal como expressamente autorizado pelo comando do art. 97, caput, ou 

como algumas prerrogativas ligadas diretamente ao trabalho profissional e a não terem 

violados os seus direitos a serem citados, e a de serem preservados a integridade e paternidade 

sobre suas interpretações.  

 

6.2 Regras de Hermenêutica  
 

Em função da dupla obviedade havida no limite deste esforço e na clareza das 

evidências acostadas quanto ao objeto analisado, cumpre apenas destacar a superficialidade da 

visita à esta intrincada seara do direito, de cuja complexidade não nos precisaremos valer. 

Assim, volto ao Barroso para elencar o que defende tratar-se de “grandes conteúdos” 

positivados pela Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), ou Decreto-Lei 4.657/42, como 

as regras do direito intertemporal, as regras de hermenêutica, as do direito internacional 

privado e as de cooperação jurídica internacional. Destaca os artigos 3º, 4º e 5º como o das 

regras de hermenêutica, sendo o 4º e o 5º de nosso especial interesse: 
 
Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 
analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. 
Art. 5º Na aplicação da lei. o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se 
dirige e as exigências do bem comum. 
 

                                                
44

 Art 13 - Não será permitida a cessão ou promessa de cessão de direitos autorais e conexos decorrentes da pres-
tação de serviços profissionais.  
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A estas, soma-se o princípio da boa-fé objetiva trazido pelo Código Civil de 2002, ao 

qual se associa o princípio da dignidade humana. Em termos metodológicos, Barroso (2009, 

p. 290) aponta para a necessidade de combinação entre os elementos de interpretação, 

trazendo os elementos gramatical, histórico e sistemático na atribuição de sentido normativo 

formulados por Savigny no século XIX. Neste contexto, aponta que a interpretação deve: 

 
A interpretação, portanto, deve levar em conta o texto da norma 
(interpretação gramatical), sua conexão com outras normas (interpre-
tação sistemática), sua finalidade (interpretação teleológica) e aspectos 
do seu processo de criação (interpretação histórica). 
 

Como indicativos gerais, Barroso alerta que “os conceitos e possibilidades 

semânticas do texto figuram como ponto de partida e como limite máximo da interpretação.” 

Em seguida, assevera que “o intérprete não pode ignorar ou torcer o sentido das palavras, 

sob pena de sobrepor a retórica à legitimidade democrática, à lógica e à segurança 

jurídica.”. No aspecto histórico, que aponta como secundário, Barroso pondera que há fatos 

inequívocos que podem transformar-se em elementos bastante objetivos para definir a 

interpretação de certa norma. Quanto à interpretação sistemática, aponta para a necessidade de 

harmonia do sistema legal normativo, intolerante à antinomias, apontando para três critérios 

para resolvê-las em âmbito infraconstitucional: o hierárquico, o cronológico e o de 

especialização.  Defende que a “interpretação sistemática disputa com a teleológica a primazia 

no processo de aplicação do Direito”, e assim avança sobre este outro processo de 

interpretação, que vislumbra identificar o sentido original da norma, alertando que “não se 

devem sacrificar fins às formas”, e alertando que há autores que defendem que seja este o 

princípio preponderante. Ao avançar sobre o tema da metodologia de interpretação das 

normas constitucionais, Barroso aponta ainda para o princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade, que tem em Virgílio Silva (2002) um de seus mais importantes teóricos. 

 

7 A Aplicação no Brasil 
 

No Brasil, desde 1988 e até hoje, em 2015, a Constituição Brasileira, através de seu 

art. 5º, XVIII, alíneas a e b, garante os direitos concedidos a uma parte desses titulares – os 

intérpretes –, sob a forma, respectivamente, da proteção à reprodução de sua imagem e voz, e 

sobre a fiscalização do aproveitamento econômico das obras de cuja materialização 

participem, atribuindo o caráter fundamental aos direitos que o sistema normativo nacional 

passou a oferecê-los, seja pela internalização em epígrafe como pela legislação específica 
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nascida desde o tratado. Por força da aplicação do § 2º do mesmo artigo, incorporou também 

os demais direitos decorrentes desse Tratado, assim como os de outros igualmente ratificados 

pelo Congresso Nacional, fazendo-os fundamentais tal como os demais expressos na 

convenção ora em análise. Outros direitos foram também atribuídos aos Produtores de 

Fonogramas e Emissores de Radiodifusão, os outros dois titulares dos Direitos Conexos, 

contudo não foram abordados. 

Em 1966, a lei 4.944, revogada pela lei 9.610/98, positivava as proteções 

estabelecidas na Convenção em relevo. O Decreto 61.123/67 regulamentava os seus 

dispositivos, e inseria uma série de outros relativos ao então vigente Serviço de Censura de 

Diversões Públicas. No artigo 6º, estabelecia o direito do artista intérprete ou executante de 

receber pelas “utilizações de seus fonogramas”, e em diversos outros preceitos organizava a 

forma de exercício dos direitos previstos na Convenção que assinamos. Contudo, um 

específico parágrafo e seus dois primeiros incisos discretamente inauguram a leitura 

enviesada de suas determinações, que daí em diante iria grassar através do nosso sistema 

normativo: 
Art. 6º O artista e o produtor fonográfico tem direito à percepção de 
proventos pecuniários por motivo da utilização de seus fonogramas 
pelos organismos de radiodifusão, bares, sociedades recreativas e 
beneficentes, boates, casas de diversões e quaisquer estabelecimentos 
que obtenham benefício direto ou indireto pela sua execução pública.  
[…] 
§ 3º Quando haja participado da gravação mais de um artista e não 
exista convenção proceder-se-á, na determinação dos proventos, de 
acordo com as seguintes normas: 
 
I) dois terços serão creditados ao intérprete, entendendo-se como tal 
o cantor, o conjunto vocal ou o artista que figurar em primeiro plano 
na etiqueta do fonograma ou, ainda, quando a gravação for ins-
trumental, o diretor da orquestra; 
 
II) um terço será creditado, em partes iguais, aos músicos acompa-
nhantes e membros do coro; 

  

No Decreto 61.123/67, vulgo “Regulamento Gama e Silva”, o artigo 20 e § 2º, 

incisos I e II determinam exatamente o mesmo que os dispositivos acima, sendo que tanto na 

lei quando no decreto regulamentador há uma indicação clara de que, na falta de convenção 

em contrário, os direitos serão divididos igualmente entre o produtor fonográfico e o artista 

que houver participado “da fixação do fonograma” (sic)45. A mera possibilidade de “haver 

                                                
45

 Não é o fonograma que é fixado, mas sim a obra que é nele fixada. 
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convenção em contrario” indica um caminho aberto para que o peso econômico do agente 

responsável pela fixação das interpretações obtenha para si uma proporção maior do resultado 

da exploração do fonograma para o qual tenham juntos concorrido. De todo modo, é nos 

critérios de distribuição do ECAD que observamos não só a gravíssima primazia dos direitos 

do intérprete (que se classificou como “principal”) sobre os direitos do músico executante, 

como se tivessem sido contemplados com direitos diferentes na Convenção de Roma. Ali 

também é possível observar a preponderância dos direitos do autor sobre os direitos conexos, 

cujo estabelecimento jamais se confundiu com a determinação do artigo 1º da convenção, que 

obriga esses últimos a não interferir nos direitos do autor. Decerto, a igualdade deveria ter 

sido expressamente determinada na legislação interna, ao lado de disposições transitórias que 

viabilizassem uma passagem suave entre o quadro de direitos de autor reinantes e o novo 

momento em que dividem parte dos direitos recebidos com aqueles que tiveram reconhecida a 

sua contribuição criativa para os principais objetos de circulação e geração de riquezas: a 

fixação da obra. Se na lei de Regência, a 9.610/98, não há sequer um item que determine o 

tratamento diferenciado entre intérpretes e músicos executantes – como se estes intérpretes 

não fossem – a regulamentação do ECAD é rica em desigualdades no tratamento, mantendo 

uma sólida e pouquíssimo questionada distinção entre uns e outros, como se as consequências 

desta distinção não fossem gravíssimas. Uma abordagem mais ampla da realidade perversa 

que recai sobre os intérpretes brasileiros não é objeto deste trabalho, porém repousaria, sem 

dúvidas, no rol das maiores preocupações do gestor público de cultura, não obstante os 

sindicatos das categorias profissionais envolvidas, além das cooperativas e associações de 

titulares de direitos, cuja obrigação de se incorporar à rede de proteção internacional é urgente 

e inadiável. No início deste ano de 2018, assistimos ao agendamento do julgamento, pelo 

Supremo Tribunal Federal, de duas ADPFs (nº 283 e nº 291) que questionam a 

constitucionalidade de duas leis que regulamentam as profissões artísticas no território 

nacional. Em sua essência, a ideia neoliberal ortodoxa que apregoa um indiscutido 

desenvolvimento necessário como decorrência da flexibilização das contratações, além do 

enfraquecimento das entidades de classe. Não são poucos os teóricos a reiteradamente apontar 

que, caso uma reversão a esta tendência não ocorra em breve, arriscar-se-ão mesmo direitos 

há muito consagrados, resultado capaz de alcançar os nascidos por esta convenção, que ainda 

estão por completar a sua implementação pelo mundo. No Brasil, que tanto se apressou em a  

ela aderir, paradoxalmente mantém tantas categorias ainda aguardando por uma oportunidade 

de efetivo reconhecimento. 
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7.1 As Regras do ECAD 
 

No Regulamento de Distribuição do ECAD, consta no artigo 25, inciso I, § 1º, que a 

verba arrecadada das emissoras de televisão aberta e fechada obedecerão à proporção de 2/3 

para a parte autoral e 1/3 para a parte conexa. Essa regra também vale para as distribuições do 

que se arrecada em rádios e para os chamados “usuários gerais”. Na regra definida no § 2º do 

mesmo dispositivo, estabelece-se um percentual ainda menor para a parte conexa caso a 

planilha não contenha a duração específica do programa levado ao ar. Neste caso, a proporção 

será de 77,78% para a parte autoral e 22,22% para a parte conexa, o que não encontra 

qualquer tipo de suporte legal, ainda que sejam identificáveis outros países que aplicam 

desigualdades. É curioso notar que, em 2003, um estudo sigiloso encomendado pela CISAC 

analisou a proporção entre direitos de autor e direitos conexos em 32 países europeus 

(XANTHOPOULOS, 2003), constatando que havia um número crescente de países em que a 

porção destinada aos direitos conexos havia aumentado nos últimos anos, sendo que foram 

encontrados casos em que os critérios de distribuição dos conexos os faziam superar em 

relação aos autorais, a título de “compensação” pelo tempo em que deixaram de ser exercidos 

(até que a Convenção de Roma fosse assinada, ou até que um sistema específico fosse 

instalado após a citada Convenção). Devemos lembrar que, na CISAC, ingressam tão somente 

titulares de direitos de autor, ou seus representantes, os editores: a CISAC não cuida de 

direitos conexos, não tendo sobre eles interesse jurídico. Nem de outra natureza. 

Paralelamente, há ainda os “limitadores” de percentual, que subtraem consideráveis 

montantes de certas distribuições em favor de outras, teoricamente para compensar o que 

chamam de “distorções”, um conceito genérico atribuído a toda sorte de situações de modo a 

justificar as alterações que se pretendam pelos gestores. Também, e como ponto principal da 

análise aqui experimentada, o § 1º do artigo 34 do mesmo Regulamento de Distribuição 

estabelece, textualmente: 
 
Art. 34 - A distribuição dos direitos conexos extraordinária de músico 
acompanhante observará os seguintes critérios: 
 
§ 1º - A verba é proveniente da parcela de 16,6% da arrecadação dos 
acordos de rádio referente ao período de novembro do ano anterior a 
outubro do ano vigente e eventuais valores de distribuições comple-
mentares ocorrida no mesmo mês de processamento desta. 
 

Ou seja, ainda que também não caiba aqui avançar sobre todas as contradições deste 

regulamento, creio ser suficiente expor os trechos acima, em que evidenciam-se semelhantes 
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alterações aos princípios contidos na Convenção de Roma, ainda que significativamente 

mitigados pela ação diligente de representantes de países que abrigam interesses econômicos 

potencialmente suscetíveis aos seus projetados efeitos. 

 

8 Conclusão 
 

Provavelmente, a esta altura, o subtítulo de nosso trabalho já não dependa de uma 

específica abordagem para ser compreendido em sua crítica. No entanto, não nos resta maior 

dever do que o de exteriorizar os ingredientes de sua formulação: a “oportuna interpretação 

contingente” remeteu-se à circunstância, criada seja pela improvável ventura ou pela 

presumível lida, ou alguma combinação entre ambas, que teve por consequência a 

oportunidade bem aproveitada por um representante de interesses privados juridicamente 

interessados de tecer, através de uma “eventual” e “sem (aparente) razão de ser” tradução para 

o vernáculo de modo semanticamente tão distinto dos idiomas oficiais de um específico 

segmento do texto final de um Tratado Internacional, um dispositivo que estabelecia as 

características e os limites determinantes de um direito fundamental. 

“Para consolidar incerto” foi a expressão encontrada que melhor apontou para a 

hipótese subjacente ao trabalho, que é a de que, em território nacional, a resultante pragmática 

da aplicação do dispositivo em tela, por todas as suas expressões legais, regulamentares e 

operacionais, cuja abordagem exigiria um trabalho dedicado, privou de direitos categorias 

inteiras de titulares, ou contemplou outras de modo não universal, insuficiente ou inadequado, 

o que traduzimos, condescendentemente, por incerto. As razões pelas quais tal captura foi 

capaz de suplantar o Estado centralizado, as associações de titulares interessados e a própria 

ideia que jazia sob o projeto de unificação das associações e de criação do ECAD 

representam, outra vez, oportunidade para outras tão aguardadas façanhas acadêmicas. 

Por fim, o “direito fundamental incômodo” remete-se à combinação entre duas 

circunstâncias especiais, de fato hipóteses com forte tempero axiomático, cujas evidências 

dependeriam de outro trabalho dedicado, em torno das quais me apoiei nesta breve 

formulação: a de que há disputas entre os direitos de autor e os direitos conexos, na qual 

prevalecem os primeiros com larga vantagem; e a de que o conjunto de titulares prejudicados 

ou preteridos como efeito do que aqui abordamos, representam o maior conjunto de titulares 

do ramo dos direitos autorais, outra vez com larga vantagem. Um direito fundamental melhor 

consolidado criaria, talvez, partícipes demais para o pouco com que se admite remunerar os 

criadores, nesta saga secular em prol da defesa dos direitos da propriedade intelectual. 



 33 

Com efeito, o esforço desta breve aventura investigativa não está próximo de 

alcançar a suficiência das evidências que sejam capazes de provar os efeitos, no acordo 

internacional, exercidos por representantes de interesses pouco dispostos a ceder tão 

importante parcela de seu faturamento. Entretanto, tal como avançamos na introdução e nas 

primeiras páginas, os direitos conexos podem e devem ser admitidos como direitos 

fundamentais e terem o tratamento que a estes a República previu, na medida em que 

aplicam-se a pessoas humanas merecedoras de dignidade através de tratados ratificados pelo 

Congresso Nacional. Ainda que sob uma regra que ainda não considerava os efeitos de uma 

então futura emenda constitucional que viria a inserir no art. 5º da Carta Magna o 3º 

parágrafo, segundo o qual o status constitucional dos direitos humanos a serem positivados 

em legislação interna a partir de convênios firmados no exterior demandaria, para tamanha 

efetividade, da aprovação no Congresso com o quorum semelhante ao de uma “típica” 

emenda constitucional (2/3 de cada casa legislativa em votação em dois turnos), dispositivo 

que, de fato, criou um obstáculo à ampliação dos direitos fundamentais, na medida em que 

dificultou o enquadramento dos “novos” direitos nessa categoria. 

O que temos é uma especial condição de distorção de sentido entre normas 

prolatadas em idiomas distintos, o que exigiria um esforço teórico muito além do escopo desta 

breve incursão para mapeá-lo em todas as suas nuances, alertando para as consequências 

nefastas desta omissão que não cessam os seus efeitos sobre os titulares de direitos que 

deveriam ter sido alcançados por força do Tratado. A posição omissa, talvez desavisada, do 

Ministério das Relações Exteriores, a quem coube a negociação por ocasião da Conferência, 

decerto teria sido determinante para evitar as consequências desta peculiar tradução da norma 

ao sistema legal brasileiro, como talvez ainda possa contribuir com seus registros 

vislumbrando esclarecer o real sentido da proteção promulgada em 1961. 

Uma investida jurídica em busca da equiparação entre os titulares de direitos de 

intérprete subclassificados no Brasil como “músicos executantes” e os seus pares “intérpretes” 

(principais) decerto exigiria um esforço bem mais detalhado do que o que aqui apresento, 

efetivado muito longe das condições ideais de desenvolvimento de pesquisas acadêmicas 

minimamente dignas. Contudo, uma breve observação ao quadro apresentado já deve incitar o 

leitor a acreditar nessa possibilidade, dada a clareza com que se apresentam ao jogo político 

os agentes representantes dos interesses dispostos a manter distante o pleno exercício de tão 

numerosos concorrentes às já escassas fatias do bolo autoral. 
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