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DIREITOS AUTORAIS NA ERA DIGITAL 

 

A TRANSFORMAÇÃO DO MERCADO FONOGRÁFICO E OS 

DESAFIOS JURÍDICOS PROVENIENTES DA TENTIVA DE 

REGULAMENTAÇÃO 

Lis D’el Rei Berbert Arlotta1 

 

RESUMO: Ao mesmo tempo em que a evolução tecnológica propiciou para indústria 

fonográfica momentos difíceis no final dos anos noventa e início dos anos dois mil com 

a propagação da “pirataria”, no atual momento oferece a possibilidade de soerguimento 

diante da criação de novos modelos de negócio aliados às novas modalidades de consumo 

desenvolvidas pela era digital. Dentre as modalidades de consumo surgentes, o streaming 

destaca-se por sua complexidade e aflora discussões na comunidade jurídica acerca de 

sua conceituação e adequação à lei vigente. 

O presente artigo tem como escopo a análise das discussões que aquecem o mercado 

fonográfico no momento e coloca em xeque a Lei 9.610/1998, nominalmente conhecida 

como Lei de Direitos Autorais (LDA), no que diz respeito, principalmente, à arrecadação 

de direitos autorais por execução pública, por meio de gestão coletiva em ambiente 

digital, dada a sua complexidade conceitual.  

 

Palavras-chave: Direitos Autorais. Mercado Fonográfico. Execução Pública. Novas 

Tecnologias. Streaming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Discente do curso de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF) – Niterói. e-mail: 

lisarlotta@gmail.com 
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ABSTRACT: At the same time the technological evolution provided to the music 

industry difficult moments in the late 1990’s and early 2000’s with the spread of “piracy” 

the present moment offers the possibility of uplift before the creation of new business 

models allied to consumption patterns, streaming stands out due to its complexity and 

there are discussions in the legal community about its conceptualization and compliance 

with the current law. 

The present article has as scope the analysis of the discussions that warm up the 

phonographic market at the moment and puts in check the Law 9.610/1998, nominally 

known as Copyright by public performance rights, through collective management, given 

its conceptual complexity.  

Key Words:  Copyrights; Music Business; Public Performance Rights; New 

Technologies; Streaming 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que desde 1999, a revolução digital vem estancando a áurea performance 

financeira do mercado fonográfico mundial, marcada por uma constante crescente no 

século passado.  

 

O surgimento da internet e o desenvolvimento de novos formatos de distribuição 

de conteúdo, especificamente da música, modificaram de forma relevante a maneira como 

se acessa, compartilha, dissemina e – por que não? - se produz música. As novas 

tecnologias, em um primeiro momento, ocasionaram um verdadeiro colapso 

mercadológico uma vez que, a maior parte do lucro dos detentores dos direitos autorais e 

conexos da indústria fonográfica, era proveniente da venda do produto físico.  

 

O aperfeiçoamento tecnológico disseminou e propiciou um ambiente favorável 

para a reprodução ilegal (“pirataria”) de produtos, sendo comercializados a preços 

inferiores aos de mercado, sem autorização e quiçá repasse de royalties aos respectivos 

detentores dos direitos autorais. Além disso, a internet impulsionou a mudança de 

comportamento do consumidor com relação à aquisição e consumo da obra, tendo em 

vista a facilidade do fluxo de informações trazidas pela rede mundial de computadores o 

que incrementa os conceitos de liberdade de expressão e livre acesso à informação. Tal 

mudança comportamental e facilidade de acesso ao conteúdo encorajou os usuários a 

migrarem para o consumo via download, muitas vezes ilegalmente gratuito, criando-se 

um limbo de estoques inertes, baixo acúmulo de receita e, portanto, menos retorno para 

os detentores de direitos, bem como autores, editoras, artistas e gravadoras. 

 

O novo comportamento do consumidor provocou uma verdadeira revolução no 

que tange aos modelos de negócio empregados pela indústria fonográfica até então, sendo 

necessária a rápida adaptação e pronta resposta das gravadoras no sentido de adequar a 

forma de comercialização dos produtos à nova forma de consumo. 

 

Dessa forma, após o refreamento do alto índice de lucro das gravadoras nos 

últimos 15 (quinze) anos, estas vem buscando novas formas de explorar este mercado 

digitalizado e globalizado, perseguindo ofensivamente junto a sites / aplicativos 
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provedores de música digital formas de conscientizar o consumidor a disponibilizar 

música legalmente na rede, bem como novos modelos de negócio afim de gerar receita 

para os detentores de direitos. 

 

Isto posto, o presente projeto tem como escopo a relação do atual momento da 

indústria fonográfica com a legislação brasileira que resguarda os direitos autorais e os 

desafios propostos pelo surgimento de novos meios, formatos e mídias não previstos pelo 

ordenamento jurídico. Procurar-se-á entender quais os esforços empregados pela 

comunidade em preservar o direito autoral frente às modificações dos hábitos de consumo 

trazidas pela revolução tecnológica? Quais as discussões e as inconsistências conceituais 

que vem suscitando pleitos judiciais no momento? Ademais, tais mecanismos legais são 

eficazes diante das novas formas de explorações insurgentes e já consolidadas no 

mercado? Haveria necessidade de atualização de conceitos legais que melhor abarcariam 

as mudanças mercadológicas ou a Lei 9.610/1998 funciona plenamente?  

 

 

2. PROPRIEDADE INTELECTUAL – A IMPORTÂNCIA DOS DIREITOS 

AUTORAIS E CONEXOS 

 

2.1 DA IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO AOS DIREITOS AUTORAIS 

 

 As mudanças de perspectiva no campo do direito autoral, especificamente, do 

século XX para o século XXI, se produziram de forma abruptamente acelerada. Durante 

todo o século anterior direitos autorais eram de interesse apenas dos envolvidos, ou seja, 

dos agentes que produziam cultura e de certa forma a produção de cultura estava 

diretamente ligada ao meio material e tangível, como por exemplo, livros, LPs, CDs, 

DVDs, fotografias físicas e etc. Hoje, com o advento da rede mundial de computadores a 

pleno vapor, que começou a apresentar-se ao mercado consumidor nos anos 1990, todos 

produzimos cultura. A internet permitiu que o livre acesso à informação e a liberdade de 

expressão se combinassem de uma forma única e expandiu seus limites. 

 

 Essa expansão de limites trazida pelo advento da internet preocupa os detentores 

de direitos autorais no sentido que permite que estes mesmos direitos salvaguardados pela 

Lei 9610/98 (LDA)  sejam violados diariamente sem qualquer controle. Entretanto, “a 
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grande questão a ser analisada no estudo dos direitos autorais é a busca pelo equilíbrio 

entre defesa dos titulares dos direitos e o acesso ao conhecimento e a liberdade de 

expressão por parte da sociedade”2. 

 

 Mas afinal por que se faz necessária tal proteção especifica aos direitos autorais? 

É de extrema importância que os autores sejam remunerados pela exploração financeira 

de sua obra. Uma vez que a obra é intelectual e não física a regulação do mercado faz-se 

necessária para assegurar tal remuneração. 

 

 A propriedade do bem intelectual não se adquire mediante a compra de um livro 

ou CD por exemplo, neste caso, adquire-se a propriedade do bem material e o consumidor 

poderá dispor como quiser, entretanto, para dispor do bem intelectual é necessária a 

autorização do detentor de direito.  

 

É de extrema importância que essa delimitação seja respeitada e resguardada 

legalmente, uma vez que é visível que o mercado por si só não é capaz de regular com 

eficiência a oferta de obras intelectuais. 

 

Com a popularização da internet nos anos 1990, esta falha de mercado fica ainda 

mais evidente tendo em vista que sem anuência do autor, sua obra pode facilmente, ser 

copiada, alterada e até mesmo ter sua titularidade “roubada”. 

 

Diante destas considerações, analisaremos adiante o ordenamento jurídico e os 

limites estabelecidos em lei que pautam a presente regulação. 

 

2.2 DA PROTEÇÃO LEGAL DOS DIREITOS AUTORAIS 

 

Vista a importância dos direitos autorais, estes são regulados tanto  a nível 

internacional, quanto nacional, e está presente tanto em convenções internacionais e 

constituições, quanto em leis ordinárias.  

                                                           
2 Lemos, Ronaldo; Souza, Carlos Afonso; Branco, Sérgio; Mizukani, Pedro Nicoletti; Maciel, Marília; 
Magrani, Bruno; Moncau, Luiz Fernando; Ferraz, Joana Varon; Francisco, Pedro; Kameda, Koichi; 
Magrani, Eduardo; Reia, Jhessica; Direitos Autorais em Reforma, 1ª Edição – 2011 - Fundação Getúlio 
Vargas 
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Em esfera internacional, podemos destacar as diversas convenções e acordos a 

partir do século XIX, partindo, inicialmente, da proteção patrimonial do direito do autor, 

e evoluindo, posteriormente, para abarcamento do direito moral do titular.  

Podemos destacar a nível internacional a Convenções de Berna, assinada em 1886, 

e a Convenção Universal de Genebra formalizada em 1952.  

A Convenção de Berna e seus aditamentos foram responsáveis pela ampla 

aceitação dos direito do autor em todo o mundo, sendo aderida por diversos países, 

incluindo o Brasil, onde foi promulgada através do Decreto nº75.699 de 1975. 

Após a Convenção de Berna, destaca-se a Convenção Universal sobre o Direito 

do Autor, assinada em 1952 e revista em 1971. Assim como a primeira, tal convenção foi 

aderida pelo Brasil, sendo promulgado o Decreto nº76.905 de 1975. 

Bitar, a respeito da aderência do Brasil a acordos internacionais, destaca: 

O Brasil aprovou, em seu Direito interno, vários textos das convenções 

internacionais, dentre as quais, as de Berlim (Decreto 15.330, de 

21.06.1922), Roma (Decreto 23.270, de 24.10.1933), Bruxelas (Decreto 

34.954, de 18.01.1954), Roma (Decreto 57.125, de 19.10.1965, de 

direitos conexos) e Paris (Decreto 79.905, de 24.12.1975), além das de 

Genebra (Decreto 48.458, de 04.07.1960), Convenção Universal, revisão 

de Paris (Decreto 76.905, de 24.12.1975 e Decreto 76.906 de 24.12.1975, 

de direitos conexos), e interamericanas, do Rio de Janeiro (Decreto 9.190, 

de 06.12.1911), Buenos Aires (Decreto 11.588, de 19.05.1915) e 

Washington (Decreto 26.675, de 18.01.1949). Aderiu, ainda, a outras 

convenções, como a que instituiu a Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (OMPI), de Paris, de 14.07.1971 (Decreto 75.541, de 

31.05.1975), e a sobre sinais emitidos por satélites de comunicação, de 

Bruxelas, de 21.05.1974 (Decreto 74.130, de 28.05.1974).3 

 

 Ademais, em 1994, a Organização Mundial do Comércio (OMC) estabeleceu o 

acordo TRIPS4 sobre aspectos do direito da propriedade intelectual relacionados ao 

comercio. 

Importante destacar que, a responsabilidade pela proteção do direito do autor no 

plano internacional é feita pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) 

                                                           
3 BITTAR, Carlos Alberto. BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Direito de autor. 6ª ed. Brasil: Ed. Forense, 
2015. P, 59. 
4 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). 
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com sede em Genebra, na Suíça, sendo esta uma entidade internacional de Direito 

Internacional Publico.5 

 Em relação a OMPI, cumpre ressaltar que em 1996, durante a Conferencia 

Diplomática de Genebra foram aprovados os chamados de “Tratados da Internet”: o 

tratado sobre direito do autor e o tratado sobre interpretações ou execuções e fonogramas. 

Tais tratados destacaram o papel das novas tecnologias e mídias no mercado fonográfico, 

relacionando-as a proteção tradicional dos direitos autorais. Contemplaram, ademais, a 

equiparação entre direito de autor e conexos.6  

No âmbito nacional, consagrado na Constituição Federal de 1988, o direito 

exclusivo de utilização da obra pelo autor está elencado no Art.5º entre os direitos 

fundamentais, que dispõe: 

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato;(...) 

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, cientifica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença; 

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação;(...) 

  XXII – é garantido o direito de propriedade; 

  XXIII – a propriedade atenderá a sua função social; 

XXIX – a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por 

necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa 

e previa indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta 

Constituição;(...) 

XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 

publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros 

pelos tempo que a lei fixar; 

  XXVIII – são assegurados, nos termos da lei: 

a) A proteção as participações individuais em obras coletivas e a 

reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades 

desportivas; 

b) O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que 

criarem ou de que participarem aos criadores, aos interpretes e as 

respectivas representações sindicais e associativas;7 

 

                                                           
5 OLIVEIRA, Camila Bandeira da Silva. “Da violação do direito autoral em obras musicais na internet”. 
Monografia – Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2009. P.19. 
6 OLIVEIRA, Camila Bandeira da Silva. “Da violação do direito autoral em obras musicais na internet”. 
Monografia – Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2009. P.19. 
7 Constituição Federal da República. 08/10/16.16:41 
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Se reportando a Constituição Federal, há a Lei 9610/98 (Lei de Direitos Autorais 

– LDA) que é se refere a regulamentação do direito do autor no Brasil. Nela estão 

consolidadas os conceitos, regras e período de proteção do direito do autor no Brasil. 

A LDA, no entanto, por ter sido promulgada em 1996, antes da concretização das 

mudanças trazidas pela internet - como o upload ilegal de fonogramas na internet, o 

download e mais recentemente o streaming - não foi capaz de antever suas consequências, 

não contendo toda a disciplina legal necessária a resolução dos problemas decorrentes de 

tais evoluções tecnológicas.8 

Acerca do aspecto criminal da violação do direito autoral, o Código Penal dispõe: 

Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: (Redação dada 

pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. (Redação dada 

pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

§ 1o Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito 

de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra 

intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização 

expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, 

conforme o caso, ou de quem os represente: (Redação dada pela Lei nº 

10.695, de 1º.7.2003) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada 

pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

§ 2o Na mesma pena do § 1o incorre quem, com o intuito de lucro direto 

ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, 

adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou 

fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de 

artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, 

ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem 

a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os 

represente. (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

§ 3o Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, 

fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao 

usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um 

tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, 

com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, 

conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor 

de fonograma, ou de quem os represente: (Redação dada pela Lei nº 

10.695, de 1º.7.2003) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Incluído pela Lei 

nº 10.695, de 1º.7.2003) 

§ 4o O disposto nos §§ 1o, 2o e 3o não se aplica quando se tratar de 

exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em 

conformidade com o previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, 

nem a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para 

                                                           
8 Araújo, Ananda Brandão Silvestre, “Direito Autoral no Mercado Fonográfico brasileiro: as mudanças 
diante das novas tecnologias” – Monografia – Pós Graduação - PUC RIO. 2016. P.18 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9610.htm
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uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. (Incluído 

pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003).9 

De acordo com Costa Netto acerca da violação penal: 

Adaptando-se, a exemplo da lei autoral de 1998, ao terreno das novas 

tecnologias e tornando-se mais rigoroso em relação as penas para certas 

modalidades de violação de direito autoral, especialmente por fortalecer 

o combate à denominada “pirataria” (reprodução e comercialização não 

autorizada, normalmente em longa escala, com fins de lucro, de produtos 

que contenham obras ou bens protegidos no campo da propriedade 

intelectual), a Lei 10.695, de 10/7/2003 alterou o caput e os parágrafos 

1º, 2º e 3º e acrescentou o 4º ao artigo 184, revogou o artigo 185 e alterou 

a redação do art. 186 do Código Penal (Decreto_lei 2.848, de 7/12/1949, 

que já havia sido alterado, com relação aos artigos 184 e 186, pela Lei 

6.895, de 17/12/1980, e pela Lei 8.635, de 16/3/1993, que havia dado 

nova redação ao art.184 do Código Penal).10 

 

3. O MERCADO FONOGRÁFICO E OS DESAFIOS TRAZIDOS PELAS NOVAS 

TECNOLOGIAS 

 

3.1 A ERA DIGITAL E OS NOVOS FORMATOS DO CONTEÚDO FONOGRÁFICO 

 

 Como se pode observar a revolução digital trouxe novos hábitos, novas formas de 

se produzir e se relacionar com o mundo. A era tecnológica proporciona uma série de 

avanços no que diz respeito à aproximação das fronteiras, tornando o globo mais uníssono 

no que diz respeito a velocidade de acesso a informações. Tal velocidade de circulação 

de informações gerada principalmente pelo advento da internet, modificou sensivelmente 

as relações econômicas e sociais, uma vez que as relações interpessoais passaram a se 

estabelecer também no campo virtual e o comportamento do consumidor, diante desta 

nova realidade, passou a encarar a produção intelectual a partir deste facilitador de 

circulação de informações – a internet. 

 

 Do ponto de vista do mercado fonográfico, que desde a invenção do fonógrafo 

havia se consolidado como uma indústria multimilionária proporcionando aos detentores 

de direitos autorais e conexos retribuições compensatórias, as mudanças de hábitos 

consumeristas e a livre circulação de conteúdo fonográfico gratuitamente na rede, casou 

perdas imensuráveis à cadeia de detentores de direitos. Segundo Stephen Witt, em seu 

                                                           
9 BRASIL. Código Penal (1940). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2848.htm. 20/05/2017 
10 COSTA NETTO, Jose Carlos. Direito autoral no Brasil. 2ª ed. São Paulo: 2008. p 72 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm
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livro “Como a música ficou grátis”: “Antes, o vazamento de CDs da fábrica era como 

uma travessura que causava pequenos danos locais à empresa mãe. Na era da internet, por 

outro lado, um álbum vazado era uma catástrofe. ”11. O vazamento de conteúdo e sua 

réplica não autorizada na rede é uma “catástrofe” mercadológica, como dito por Witt, 

tendo em vista que além da velocidade com que se propaga a informação na rede, a 

disponibilização deste conteúdo não autorizado de forma gratuita causa um grande limbo 

no que tange à remuneração dos artistas e autores, bem como aquisição de lucro no 

mercado. 

 

Neste sentido, Manoel dos Santos: 

Não obstante, existem legítimos interesses adversamente 

afetados com essas mudanças. Como o acesso à produção 

humana em qualquer dos domínios do conhecimento ou da arte 

tornou-se extremamente fácil, pois a circulação dessas criações 

passou a ser feita rapidamente e a custo insignificante, sem 

limitação de fronteiras e quase sem barreiras técnicas, os 

produtores de conteúdo consideram existir uma ameaça de 

esvaziamento do direito autoral.12 

 

 

 Não é de hoje que a indústria fonográfica sofre com violações aos direitos autorais 

e surgimento de novas tecnologias. Antes a indústria baseava-se na venda de produtos 

físicos que dependiam de suportes e aparelhagem específicos para rodar o produto, e 

atingiam números de vendas impressionantes como, por exemplo, milhões de cópias 

físicas vendidas de determinado artista. Iniciou-se com os LPs (long play) também 

conhecidos como discos de vinil, as fitas K7, os CDs (compact disks), DVDs (digital 

Versatile Disc ou Digital Video Disk) e Blu-Ray. 

 

 Os formatos supramencionados sofreram com a vulgarmente chamada “pirataria”, 

uma vez que o avanço tecnológico possibilitou que cópias não autorizadas fossem 

reproduzidas e vendidas no mercado paralelo a preços muito mais satisfatórios para o 

consumidor do que o produto original.  

 

                                                           
9 Witt, Stephen. Como a música ficou grátis. Tradução de Andrea Gottlieb de Castro Neves. 1ª Edição. 
Versão Kindle. 2015. 1647 Pos. 
12 DOS SANTOS, Manoel J. Pereira. “O controle on-line para coibir violações de direitos autorais”, Série 
Gvlaw – Propriedade intelectual – Direito autoral, 2013. P 225 
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 No entanto, não são só os formatos físicos que são passíveis de “pirataria”, pelo 

contrário, hoje a “pirataria digital” é um desafio a ser fortemente combatido pela indústria. 

Segundo dados do último Relatório Global do IFPI13 (IFPI Global Music Report 2017)14 

no ano de 2016 o órgão internacional e suas afiliadas identificou 19.200.000 (dezenove 

milhões e duzentos mil) URLs (Uniform Resource Locator)15 que disponibilizavam 

conteúdo ilegal na internet e reportou e notificou o Google 339 (trezentos e trinta e nove) 

milhões sites para derrubar conteúdos ilegais. 

 

 O MP3 é o primeiro formato de compactação de gravação conhecido que permite 

ouvir música em computadores. O mesmo permite comprimir os arquivos de música de 

modo que possam ser rapidamente copiados via internet. Este formato incrementou a 

reprodução não autorizada dos fonogramas popularizando-se tendo em vista que permitia 

o armazenamento de grande quantidade de músicas bem como sua execução a qualquer 

tempo. No entanto, tendo em vista que cópias das músicas eram reproduzidas 

irregularmente sem qualquer remuneração aos titulares de direito, configurando 

contrafação (violação de direito autoral previsto no art. 5º, VII, da Lei 9.610/98), o MP3 

desencadeou uma série de ações judiciais envolvendo artistas, gravadoras, autores e 

editoras. 

 

 A evolução da era digital ainda permitiu o surgimento de mais formatos de suporte 

digital de música, conforme a seguir: 

 

a) Download/fulltrack: transferência completa de fonogramas e/ou audiovisuais 

para computador pessoal, dispositivo móvel ou aparelho de telefonia celular, 

a partir de um servidor/banco de dados, através do acesso a website na internet, 

aplicativo ou qualquer outra forma disponível para tal finalidade; 

b) Truetones: Toque musical para aparelhos de telefonia móvel definido como 

codificação eletrônica de fonogramas e/ou trechos de fonogramas contendo 

obras musicais e/ou litero-musicais; 

                                                           
13 IFPI – Representing the recording industry worldwilde 
14 IFPI Global Music Report 2017 - http://www.ifpi.org/downloads/GMR2017.pdf - Acesso em 
16/05/2017  
15 Trata-se de domínio / localização na internet 

http://www.ifpi.org/downloads/GMR2017.pdf
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c) Videotones: Codificação eletrônica total e/ou parcial de obras musicais e/ou 

litero musicais, sincronizadas juntam ente com imagens, que em conjunto são 

caracterizados como toques de chamadas diferenciadas de telefone móvel 

celular; 

d) Ring back tones/vídeo back tones: Codificação eletrônica total e/ou parcial de 

obras musicais e/ou litero-musicais, contidas ou não em fonogramas e/ou 

produções audiovisuais podendo ser sincronizadas juntamente com imagens, 

caracterizadas por toques de chamadas diferenciadas de telefone móvel celular 

selecionados pelo usuário para ser ouvido por quem lhe telefona; 

e) Cartões de Download: Cartões pré ou pós pagos para acesso a fonogramas 

e/ou audiovisuais previamente identificados e determinados, através de 

websites e/ou rede WAP – Wireless Application Protocol e/ou qualquer outra 

disponível para tal finalidade, previamente determinados e identificados de 

um único artista e/ou produto fonográfico ou audiovisual já publicado. 

f) Streaming: Sistema de disponibilização de áudio digital, conjugado ou não com 

imagem, que resulta na criação de arquivo fixo no disco rígido do computador do 

usuário, e que requer uma conexão ativa simultânea com a fonte de transmissão 

digital.  

 

O desafio neste momento para o Direito e para a indústria fonográfica é tornar 

palpável a coibição à violação de direitos autorais com medidas práticas e tangíveis que 

surtam efeitos, tendo em vista que apesar da legislação prever consequências civis e 

penais, é de extrema dificuldade localizar e derrubar o conteúdo ilegal. 

 

Há de se destacar que a tecnologia não traz só malefícios ao mercado fonográfico, 

dentre as formas de tentativas de coibição da violação aos direitos autorais a tecnologia 

do Fingerprint, utilizada em larga escala pelo Youtube é grande aliada das gravadoras e 

demais titulares de direitos do fonograma. A tecnologia mencionada permite detectar 

vídeo a vídeo as características do arquivo, e, uma vez que o arquivo contenha as 

características do fonograma de determinada gravadora e/ou agregadora, o vídeo passa a 

ser monetizado por quem de direito. 
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Desta forma, buscando o soerguimento do mercado fonográfico, “surgiram 

diversas iniciativas visando coibir o que geralmente se domina abuso no exercício da 

liberdade de comunicação”16, no entanto, o mercado não só buscou tal coibição, como 

tentou diversificar seu objeto, procurando novas formas de explorar suas 

obras/fonogramas/videofonogramas.  

     

3.2 O CONTEÚDO FONOGRÁFICO E AS NOVAS FORMAS DE EXPLORAÇÃO 

 

Apesar dos novos formatos digitais e sua adequada exploração dentro da 

legalidade provendo receita para os reais detentores de direito, diante da necessidade 

imediata da indústria musical em se reerguer, “o mercado voltou suas atenções a 

diversificação de receitas e as áreas que, apesar de sempre terem estado disponíveis, 

nunca foram exploradas de maneira adequada quando apenas a venda de produtos físicos 

era suficiente para a manutenção dos lucros pungentes obtidos pelos titulares antes da 

pirataria”17.  

Pode-se destacar o aumento das sincronizações de fonogramas em campanhas 

publicitárias, trilhas sonoras de filmes, jogos de videogames, televisão, entre outros, o 

que hoje já representa 2% (dois por cento) da receita global da indústria fonográfica, 

segundo o último relatório global do IFPI18. Hoje a exemplo da Sony Music, as 

gravadoras vêm desenvolvendo departamentos de Novos Negócios para dar maior 

atenção a este seguimento de mercado.  

O Product Placement também ganha destaque no momento tendo em vista o maior 

interesse e desenvolvimento de ações junto a marcas. O movimento mercadológico que 

se aprecia no momento é a crescente associação de em conteúdos promocionais. 

No caso dos videoclipes, estes conteúdos antes considerados meramente 

promocionais, ganham destaque tendo em vista a possibilidade de monetizar o conteúdo 

que está no ar nas plataformas de videostreaming, como o Youtube e Vevo, através da 

quantidade de visualizações no canal. Apesar da plataforma Youtube ser colaborativa e 

                                                           
16 DOS SANTOS, Manoel J. Pereira. “O controle on-line para coibir violações de direitos autorais”, Série 
Gvlaw – Propriedade intelectual – Direito autoral. P.230 
17 Araújo, Ananda Brandão Silvestre, “Direito Autoral no Mercado Fonográfico brasileiro: as mudanças 
diante das novas tecnologias” – Monografia – Pós Graduação - PUC RIO. 2016. P.36 
18 http:///www.ifpi.org/downloads/GMR2017.pdf. P11. 16/05/17 

http://www.ifpi.org/downloads/GMR2017.pdf
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gratuita para os usuários, o mesmo consegue monetizar os conteúdos através de add 

supports, ou seja conteúdo patrocinado por campanhas publicitárias. 

As gravadoras vislumbraram também a possibilidade de ter ingerência sobre a 

agenda de apresentações musicais dos intérpretes com quem tenham contrato, viram a 

possibilidade de gerar receita diante do repasse de determinado percentual sobre os shows 

dos artistas e/ou realizar a venda de datas fechadas durante o tempo do contrato com o 

artista. 

Por se tratar de medida relativamente recente, contudo, ainda há divergências a 

cerca desse tipo de exploração por parte das gravadoras, o que faz com que parte dos 

artistas não aceitem tal argumento. As gravadoras, por outro lado, argumentam que todo 

o marketing empregado na promoção dos fonogramas interpretados por estes, incrementa, 

ainda que indiretamente a receita decorrente de shows dos artistas.  

O repasse de shows, dessa forma, seria benéfico não só para as gravadoras que 

incrementariam suas receitas, podendo investir um valor maior em marketing no produto 

de seus artistas, como estes se beneficiariam com investimento feito por aquelas. 

A diversificação dos contratos com os artistas também é fruto da mudança na 

indústria musical. Antes baseados essencialmente na cessão ou licenciamento de direitos 

para produção, distribuição, comercialização, promoção e marketing de mídias físicas, os 

contratos, hoje, não se restringem apenas aos CDs e DVDs.  

Atualmente, as próprias gravadoras atuam, em alguns casos, como meras 

distribuidoras de conteúdo digital. Seu diferencial em relação aos demais distribuidores é 

a agregação do seu know how aos conteúdos distribuídos através de ações de marketing 

digital e promoção.  

A vantagem é mútua, uma vez que não só os artistas ganham com o conhecimento 

já consolidado das gravadoras e parcerias, como estas podem utilizar as distribuições 

digitais como uma espécie de incubadora de novos artistas, escolhendo, conforme o 

desempenho comercial dos produtos, com quais artistas firmarão contratos mais 

complexos. 

Por fim, a execução pública, já prevista na LDA e em legislações anteriores, se 

tornou receita imprescindível a todos os titulares do mercado fonográfico, perfazendo 

atualmente um total de 14% (quatorze por cento) da receita global do mercado de 
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música19, receita esta que demonstra quão substancial é a contribuição da música em 

mercados como os de rádio, TV e de serviços. 

 

3.3 O STREAMING E A COMPLEXIDADE DA APLICAÇÃO LEGAL 

O streaming consiste em uma distribuição online de pacotes de dados. 

Diferentemente dos downloads, não há armazenamento do conteúdo, de forma a ser 

reproduzido na medida em que o usuário o recebe20.  

Este formato começou a ganhar força com a plataforma Pandora, em 2005. 

Entretanto, só a partir de 2011, com o lançamento do Spotify21, que o formato viria a se 

consagrar como um dos grandes responsáveis pela implantação do consumo da música 

de maneira legal,  a ponto de no ano de 2015 apresentar pela primeira vez em 15 (quinze) 

anos de decadência e decréscimo do mercado fonográfico, os primeiros resultados 

positivos de crescimento do mercado, sendo certo que hoje 45% da receita mundial advém 

dos formatos de digitais e 39% advém dos formatos físicos. 

Segundo dados do relatório global do IFPI de 2016, pela primeira vez a receita 

dos formatos digitais supera a receita dos formatos físicos a nível global, sendo certo que 

a receita proveniente somente do streaming alcançou 45,2% , ajudando a indústria a 

alcançar 3,2% de crescimento no ano de 2015. 22  

Em abril de 2017 foi publicado novo levantamento do IFPI referente ao ano de 

2016 e se pode afirmar que o streaming é a agora uma realidade valiosa para o mercado. 

Segundo o relatório, a receita proveniente do streaming atingiu o aumento de 60,4% 

contra queda de 20,5% do download e queda de 7,6% dos formatos físicos.23 

Os usuários preferem pagar pelo acesso em detrimento de guardar o arquivo em 

seus dispositivos. A interatividade destes serviços é outro chamariz. Enquanto os 

                                                           
19 http:///www.ifpi.org/downloads/GMR2017.pdf. P11. 16/05/17 
20 FRANCISCO, Pedro Augusto P.; VALENTE, Mariana Giorgetti (Org.). Do rádio ao streaming: ECAD, 
Direito autoral e música no Brasil. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2016. 390 p. p.267. 
21 HARVEY, Eric. Station to Station: The Past, Present, and Future of Streaming Music. Disponível em: 
<http://pitchfork.com/features/cover-story/reader/streaming/>. Acesso em: 04/05/2017.  
 
22 IFPI Global Music Report 2016 http:///www.ifpi.org/downloads/GMR2016.pdf. P 3. 20/05/17 
23 IFPI Global Music Report 2017 http:///www.ifpi.org/downloads/GMR2017.pdf. P 3. 16/05/17 

http://www.ifpi.org/downloads/GMR2017.pdf
http://www.ifpi.org/downloads/GMR2016.pdf
http://www.ifpi.org/downloads/GMR2017.pdf
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downloads se mantem estáticos, o streaming permite uma interação entre os usuários, 

bem como possibilita uma melhor organização dos arquivos.  

Visto a importância do formato para a realidade do mercado atual, podemos 

adentrar as diferentes modalidades do serviço de streaming (o streaming interativo - on 

demand - e o streaming não interativo) e as discussões acerca da aplicação legal. 

3.3.1 STREAMING NÃO INTERATIVO  

O modelo não interativo é aquele oferecido pelas rádios online, de forma linear, 

não se diferenciando muito da rádio tradicional24. No caso em tela, não há interatividade 

uma vez que o usuário não tem ingerência sobre o que será reproduzido pelo serviço. 

Também conhecido como simulcasting, espécime de rádio online que reproduz, 

simultaneamente, um programa via radiodifusão. As plataformas que merecem destaque 

neste modelo são Last.fm, Pandora e Samsung Milk25.  

3.3.2 STREAMING INTERATIVO (ON DEMAND)  

Já o modelo interativo (mais conhecido como on demand) permite que o usuário 

inicie a transmissão da obra no momento e na ordem que bem entender, como se 

dispusesse do fonograma26. É neste modelo que se encaixam as principais plataformas de 

streaming, tais como o Spotify, Deezer e YouTube. O presente modelo é também 

conhecido como webcasting.  

Neste modelo a remuneração do serviço aos detentores de direitos das faixas 

licenciadas à plataforma baseia-se na arrecadação proveniente de dois pilares: i) 

assinatura paga pelos usuários e ii) add suppots (publicidade na plataforma).  

A publicidade, em tese, serviria para cobrir os custos desta opção gratuita que é 

disponibilizada aos usuários como atrativo para este modo de consumo de música, 

entretanto, este sistema está causando grande insatisfação na classe artística, tendo em 

                                                           
24 FRANCISCO, Pedro Augusto P.; VALENTE, Mariana Giorgetti (Org.). Do rádio ao streaming: ECAD, 
Direito autoral e música no Brasil. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2016. 390 p. p.280 
25 PESSERL, Alexandre Ricardo. Estudos comparados sobre Direitos Autorais no Ambiente Digital 
(Internet): Produto 04 – Soluções Implementadas por empresas. Brasilia: Ministério da Cultura, 2014. p. 
22 
 
26 PESSERL, Alexandre Ricardo. Estudos comparados sobre Direitos Autorais no Ambiente Digital 
(Internet): Produto 04 – Soluções Implementadas por empresas. Brasilia: Ministério da Cultura, 2014. p. 
22.   
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vista a discrepância entre os valores recebidos pelas plataformas e os valores que 

efetivamente são pagos aos artistas e autores das obras. 

3.3.3 DESAFIOS DO STREAMING 

Apesar do crescimento expressivo do uso das plataformas de streaming, este tipo 

de serviço ainda apresenta certa resistência por parte da classe artística, uma vez que, a 

principal alegação é de que não há transparência por parte das plataformas no quesito 

arrecadação de receita e repasses aos detentores direitos, além da remuneração aos artistas 

e aos autores serem demasiadamente abaixo do esperado e insatisfatória. 

O chamado “Value Gap”, leia-se diferença de valor, é apresentado no último 

relatório do IFPI como um dos maiores desafios da indústria no momento, juntamente 

com a “pirataria digital” – casos em que conteúdos não autorizados pelos detentores de 

direitos são replicados e disponibilizados na rede – , tendo em vista que a discrepância 

entre o arrecadado pelos serviços de streaming e a remuneração a título de royalties aos 

artistas não é sustentável.  Não se faz justo que os criadores de conteúdo não sejam 

devidamente remunerados.  

Além da insatisfação remuneratória dos artistas, o serviço de streaming possui 

barreiras estruturais, uma vez que o alto custo da estrutura exige um número de usuários 

assinantes em larga escala para que o negócio se torne rentável. Na realidade brasileira 

tornar as plataformas atrativas a novos usuários é desafiador, tendo em vista que a 

tecnologia é pensada para aparelhos moveis que suportem o software, permitindo 

acessibilidade a qualquer hora e lugar, sendo assim se o consumidor não portar um 

aparelho de tecnologia avançada que suporte a plataforma, encontrar-se-á excluído do 

espectro de possíveis assinantes do serviço, o que em sua maioria acontece tendo em vista 

o alto preço para o consumidor final destes aparelhos colidentes com a situação 

socioeconômica do país. 

Outro empecilho diante da realidade econômico social brasileira é a conectividade 

com a internet. Se o usuário não dispor de internet o serviço perde sua essência. O Brasil 
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possui graves falhas no quesito conectividade, tendo em vista que sua rede é uma das 

mais lentas do mundo.27 

Dessa forma, se pode aferir que não basta colocar o produto no mercado. Se faz 

necessário considerar toda a estrutura tecnológica que isto envolve, de forma a garantir 

que o usuário possa disfrutar o serviço em sua total experiência. 

 

3.4 A GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS NO BRASIL 

 

 A Gestão Coletiva de direitos é definida pela Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual - WIPO (World Intellectual Property Organization) como o 

exercício dos direitos autorais e conexos por organizações que atuam em nome do 

interesse dos detentores de direitos28. 

A autora Eliane Abraão é enfática ao dispor acerca da importância da Gestão 

Coletiva:  

“Exercer a pessoa física criadora da obra, pessoalmente, 

todos os atos e cumprir todas as fases de industrialização, 

comercialização e distribuição, dependendo do tipo de obra, 

é tarefa talvez possível, mas impensável para a maioria dos 

autores e artistas. Como os problemas não são isolados e 

não possuem os autores o dom da ubiquidade, optaram por 

delegar a função a sociedades de autores e/ou titulares que, 

além de controlar as autorizações, fiscalizariam seu correto 

cumprimento, arrecadariam o que de direito, praticariam a 

defesa dos direitos em juízo e foram dele, buscando as 

receitas devidas, distribuindo esses direitos”29 

                                                           
27 VIRTUOSO, BIANCA BISCAIA, O STREAMING COMO EXECUÇÃO PÚBLICA E A GESTÃO 
COLETIVA DE DIREITOS AUTORAIS NO BRASIL – Monografia, Universidade Federal do 
Paraná – 2016. P.24 
28 Collective management is the exercise of copyright and related rights by organizations acting in the 
interest and on behalf of the owners of rights. (Definição da World Intellectual Property Organization – 
WIPO) – Tradução Livre. 
29 ABRÃO, Eliane Y. Direitos de autor e direitos conexos. 1 Ed. São Paulo: Editora 

do Brasil, 2002, p. 87 
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No Brasil tal gestão é desempenhada pelo Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição (ECAD) que é uma sociedade civil de natureza privada cuja função é 

controlar, arrecadar e distribuir os direitos de autor e conexos provenientes da execução 

pública de obras/fonogramas/videofonogramas aos seus titulares. O ECAD desempenha 

essa função da arrecadação e distribuição dos direitos de execução pública previsto pela 

LDA em seu Art. 68:  

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições 

musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, 

remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras 

audiovisuais, em locais de frequência coletiva, por quaisquer 

processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer 

modalidade, e a exibição cinematográfica.30 

 

É de extrema importância observar que a função do ECAD no Brasil desempenha 

a atividade administrativa que, tal qual se lê acima, permite que diversos titulares de 

direitos autorais e conexos recebam pelo uso de suas respectivas obras. Dessa forma, os 

autores e titulares de direitos se reúnem em associações e delegam a estas a faculdade de 

praticar em nome deles atos para a defesa dos direitos, uma vez observada a dificuldade 

de pessoalmente conseguirem exercer esta administração.31 

Sendo assim, o modelo brasileiro de gestão coletiva adota as associações que uma 

vez vinculadas ao ECAD, recebem a receita proveniente de execução pública e repassam 

aos seus associados. As associações que desempenham esse papel hoje no Brasil são: 

ABRAMUS (Associação Brasileira de Música e Artes), AMAR (Associação de Músicos, 

Arranjadores e Regentes), ASSIM (Associação de Interpretes e Músicos), SBACEM 

(Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música), SICAM 

(Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais), SOCINPRO (Sociedade 

Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais) e UBC (União Brasileira 

de Composições). 

 

 

                                                           
30 Lei 9.610/98  
31 FRANCISCO, Pedro Augusto P.; VALENTE, Mariana Giorgetti (Org.). Do rádio ao streaming: ECAD, 
Direito autoral e música no Brasil. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2016,  
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A execução pública de obra/fonograma/videofonograma gera uma obrigação de 

pagamento ao respectivo titular pelo executante – rádios, cinemas, boates, lojas e qualquer 

outro executante de fonograma, seja pessoa física ou jurídica. 

De maneira prática, “a execução pública consiste na reprodução de determinada 

obra/fonograma/videofonograma ao público, cuja licença será dada mediante o 

pagamento de determinada remuneração, a ser recolhida pelo ECAD e repassada aos 

titulares de direito através das associações a que forem filiados.”.32 

Sobre a necessidade de instituições responsáveis pela gestão coletiva de direitos, 

Antonio Chaves também assegura:  

“Dada a rapidez com que se organizam e movimentam os 

modernos meios de comunicação é-lhes praticamente impossível 

pedir, de cada vez, a permissão de quantos tomaram parte, por 

exemplo, na confecção de um disco: autores da letra e da música, 

da adaptação, músicos acompanhantes, eventualmente chefe e 

componentes de uma orquestra ou de um coro, e tornando-se 

verdadeiramente insolúvel o problema quando alguns deles 

tenham falecido sem que se saiba ao certo se, quantos e onde 

deixaram herdeiros.” 

 

A associação dos titulares e o recolhimento da execução pública é determinada 

pela Lei de Direitos Autorais conforme abaixo:  

Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 

97 tornam-se mandatárias de seus associados para a prática 

de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial 

de seus direitos autorais, bem como para o exercício da 

atividade de cobrança desses direitos. (Redação dada pela Lei 

nº 12.853, de 2013)  

§ 1º O exercício da atividade de cobrança citada no caput 

somente será lícito para as associações que obtiverem habilitação 

em órgão da Administração Pública Federal, nos termos do art. 

98-A. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)  

§ 2º As associações deverão adotar os princípios da isonomia, 

eficiência e transparência na cobrança pela utilização de qualquer 

obra ou fonograma. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)  

§ 3º Caberá às associações, no interesse dos seus associados, 

estabelecer os preços pela utilização de seus repertórios, 

considerando a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de 

utilização das obras. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)  

                                                           
32 Araújo, Ananda Brandão Silvestre, “Direito Autoral no Mercado Fonográfico brasileiro: as mudanças 
diante das novas tecnologias” – Monografia – Pós Graduação - PUC RIO. 2016. P.39 
 



24 
 

§ 4º A cobrança será sempre proporcional ao grau de 

utilização das obras e fonogramas pelos usuários, 

considerando a importância da execução pública no exercício 

de suas atividades, e as particularidades de cada segmento, 

conforme disposto no regulamento desta Lei. (Incluído pela 

Lei nº 12.853, de 2013)  

§ 5º As associações deverão tratar seus associados de forma 

equitativa, sendo vedado o tratamento desigual. (Incluído pela 

Lei nº 12.853, de 2013)  

§ 6º As associações deverão manter um cadastro centralizado de 

todos os contratos, declarações ou documentos de qualquer 

natureza que comprovem a autoria e a titularidade das obras e 

dos fonogramas, bem como as participações individuais em cada 

obra e em cada fonograma, prevenindo o falseamento de dados e 

fraudes e promovendo a desambiguação de títulos similares de 

obras. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)  

§ 7º As informações mencionadas no § 6º são de interesse público 

e o acesso a elas deverá ser disponibilizado por meio eletrônico 

a qualquer interessado, de forma gratuita, permitindo-se ainda ao 

Ministério da Cultura o acesso contínuo e integral a tais 

informações. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 41  

 

§ 8º Mediante comunicação do interessado e preservada a ampla 

defesa e o direito ao contraditório, o Ministério da Cultura 

poderá, no caso de inconsistência nas informações mencionadas 

no § 6º deste artigo, determinar sua retificação e demais medidas 

necessárias à sua regularização, conforme disposto em 

regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)  

§ 9º As associações deverão disponibilizar sistema de informação 

para comunicação periódica, pelo usuário, da totalidade das obras 

e fonogramas utilizados, bem como para acompanhamento, pelos 

titulares de direitos, dos valores arrecadados e distribuídos. 

(Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)  

§ 10. Os créditos e valores não identificados deverão 

permanecer retidos e à disposição dos titulares pelo período 

de 5 (cinco) anos, devendo ser distribuídos à medida da sua 

identificação. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)  

§ 11. Findo o período de 5 (cinco) anos previsto no § 10 sem que 

tenha ocorrido a identificação dos créditos e valores retidos, estes 

serão distribuídos aos titulares de direitos de autor e de direitos 

conexos dentro da mesma rubrica em que foram arrecadados e na 

proporção de suas respectivas arrecadações durante o período da 

retenção daqueles créditos e valores, sendo vedada a sua 

destinação para outro fim. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)  

A cobrança da remuneração é feita através do sistema forfetário:  

“ (...) ou de compreensão global, em que se reúnem, na 

cobrança, os direitos de todos os titulares existentes, 
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baseado em valores aproximados, recolhidos, muitas vezes, 

por amostragem, entre nós, à luz de diversos mecanismos 

instituídos e que compreendem exame no local, gravação 

de programas de rádio, escutas e fiscalizações diretas nos 

locais de exibição e outras modalidades de aferição, em que 

se fazem as “pontuações” para a posterior apuração dos 

direitos autorais, consoante percentuais previstos em tabela 

própria e que abrangem autores, editores, interpretes, 

produtores de fonogramas, executantes, enfim, todos os 

titulares reconhecidos no setor (direitos de autor e conexos, 

estes sobre os discos ou fitas, as interpretações, as 

orquestrações, os arranjos)”. 33 

Atualmente é pacifico o entendimento de que o ECAD e as associações na gestão 

de direitos coletivos são essenciais para desemprenhar gestão coletiva de direitos no 

Brasil,  no entanto, as discussões que vem aquecendo o cenário são referentes a incidência 

de execução pública e sua aplicação em ambientes digitais, principalmente nos serviços 

de streaming interativo.  

Tendo em vista a lacuna na lei de direitos autorais brasileira no que diz respeito a 

execução pública em ambientes digitais e novos formatos de comercialização existentes, 

em 2016, o Ministério da Cultura abriu uma consulta pública sobre a Instrução Normativa 

que busca estabelecer regras claras para a cobrança de direitos autorais nos ambientes 

digitais. 

A discussão, no entanto, tomou maiores proporções quando o Ministério da 

Cultura incluiu na referida Instrução Normativa a incidência de execução pública em 

serviços de streaming interativos.  

Tal discussão foi fomentada principalmente em função da posição dos titulares de 

direitos como os músicos acompanhantes e dos artistas que entendem não serem 

remunerados da forma que deveriam tanto por suas respectivas gravadoras/editoras, como 

pelos serviços de streaming.  

                                                           
33  BITTAR, Carlos Alberto. BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Direito de autor. 6ª ed. Brasil: Ed. Forense, 
2015. P.113.  
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Como já salientamos, os músicos acompanhantes, geralmente, recebem 

remuneração tão somente no ato da prestação de serviço, cedendo definitivamente os 

direitos pelas suas interpretações musicais ao titular de direitos conexos do fonograma – 

ao contrário dos demais titulares que são remunerados pela exploração das obras e 

fonogramas através do pagamento de royalties.  

O que ainda não foi salientado até então, foi que os músicos, assim como os 

demais titulares, são remunerados pela execução pública de suas interpretações musicais.  

Dito isto, percebe-se que ao licenciar seus conteúdos para exploração através de 

streaming interativo, somente os demais titulares, com exceção dos músicos, seriam 

beneficiados. Tal argumento combinado com o desacordo quanto as remunerações 

recebidas pelos demais titulares faz com que surja o interesse no pagamento de execução 

pública por tais serviços.  

 

3.5) EXECUÇÃO PÚBLICA E STREAMING 

Tendo em vista o que foi analisado a título de execução pública, o conceito de 

estabelecida na LDA – e, comparativamente, nos demais países do mundo – não enquadra 

a interatividade do streaming como execução pública.  

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em sede de apelação na 

ação nº 0176131-07.2009.8.19.0001, decidiu:  

“Como bem ressaltou o juízo de piso: “...a atividade 

desenvolvida pela ré não se enquadra na definição contida no §1° 

do artigo 68 da LDA, porquanto não existe uma transmissão 

coletiva simultânea, essencial ao conceito de execução pública. 

A transmissão ou exibição pública pressupõe a 

simultaneidade de disponibilização do conteúdo da obra a 

diversas pessoas. Ou seja, a música precisa ser tocada ao mesmo 

tempo para diversas pessoas, sem que estas tenham escolha 

individual sobre a obra exibida ou sobre o momento de seu 

inicio. No caso em tela, como esclarece o perito, o usuário tem 

escolha, individualmente, sobre a obra que deseja ouvir e sobre 

o momento em que se inicia a exibição (esta, portanto, feita de 

modo particular e individual). Se outro usuário escolher, ainda 

que a mesma música, outra será a exibição, iniciada em momento 

diverso. Não há simultaneidade na transmissão, elemento 

essencial para caracterizá-la como pública ou coletiva.” Da 

mesma forma, cabe destacar o ensinamento do professor Manoel 

J. Pereira dos Santos sobre o serviço “streaming”: “... Nas 

hipóteses em discussão, ainda que o conteúdo seja acessível ao 
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público em geral, sua utilização configura ato individual e 

isolado, inexistindo execução coletiva perceptível por mais de 

um usuário simultaneamente. Trata-se, pois, de modalidade de 

utilização distinta daquela tradicionalmente contemplada 

pelo legislador como execução pública.” (in Revista da 

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual nº 103, edição 

nov/dez 2009). Assim, resta evidente que o sistema “streaming” 

adotado pela parte ré não configura uma execução pública, 

uma vez selecionado pelo usuário o conteúdo que deseja 

ouvir, será iniciada uma transmissão individual e a execução 

da obra musical será restrita apenas a localidade daquele 

usuário. Ademais, o ECAD é o órgão encarregado de fiscalizar 

e arrecadar o pagamento pelo direito de execução pública de 

obras musicais em ambientes coletivos e repassar esses valores 

aos artistas. Na medida em que ocorre a reprodução e 

transferência individual dessas obras a terceiros, por meio físico 

ou digital, a cobrança deve ser feita diretamente pelo titular dos 

direitos patrimoniais sobre a obra (artistas, gravadoras ou seus 

representantes), razão pela qual a parte ré comprova que efetuou 

o pagamento referente aos direitos autorais diretamente aos 

titulares das obras (fls. 244/331-000256/000343 e 1691/1708- 

001691).71 (grifo nosso)” 34 

 

Assim estava sendo entendido pelas gravadoras e demais participes da indústria,  

entretanto, foi julgado em maio deste ano o Recurso Especial (RECURSO ESPECIAL Nº 

1.559.264 - RJ (2013/0265464-7) direcionado ao STJ referente ao caso OI X ECAD. Ao 

contrário do entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em inédita decisão o 

egrégio Superior Tribunal de Justiça julgou que  há incidência de execução pública em 

rádio online – modalidade de simulcasting35 e na modalidade webcasting36 tendo em vista 

que o tribunal designou a tese de que a internet é um local de frequência coletiva como 

se lê abaixo no trecho da decisão do egrégio tribunal: 

“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 

                                                           
34 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 0176131-07.2009.8.19.0001. 
Disponível em: 
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048EF7B0EE2121D4ADDC1E38B5
FD2FE5B5C50538492753&USER= . Acesso em 14/6/2017 
35 Simulcasting: disponibilização de conteúdos de áudio conjugado ou não com imagem pelo sistema de 
streaming na internet. Configura-se em uma rádio online com programação concomitante com as rádios 
convencionais.  
 
36 Webcasting: Modalidade de streaming que prevê interatividade. 
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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, Superior Tribunal de 

Justiça pela qual as obras musicais e fonogramas são transmitidos 

e que a internet é local de 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 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, Documento: 73079463 - Despacho / 

Decisão - Site certificado - DJe: 01/06/2017 Página 2 de 5 

Superior Tribunal de Justiça 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 .(grifo 

nosso)"  

  

 Dessa forma, o entendimento do ECAD ganhou força jurisprudencial designando 

o entendimento de que é devido recolhimento de execução pública em ambas as 
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modalidades de streaming visto que a internet veio a ser conceituada pelo tribunal como 

local de frequência coletiva. Enquanto não houver atribuição legislativa para o 

entendimento as divergências de entendimento terão que se manter em discussão caso a 

caso judicialmente. 

 

4) CONCLUSÃO  

A partir de todo exposto, se pode aferir que as novas tecnologias causaram um 

verdadeiro colapso na indústria fonográfica, com o advento da “pirataria” e mais tarde o 

consumo gratuito de conteúdo na rede mundial de computadores sem que houvesse 

regulação e/ou devida arrecadação e consequente pagamento aos titulares de direitos. 

Ao mesmo tempo, as novas tecnologias vêm desempenhando um papel importante 

quanto a conscientização dos consumidores para com a causa artística, no que tange à 

devida remuneração dos titulares de direitos dos conteúdos consumidos, bem como, vem 

despertando novas discussões no campo conceitual de aplicação legal de lei anterior à 

invenção destas tecnologias. 

A Lei 9610/98, é muito completa no sentido de delineação dos direitos morais e 

patrimoniais no direito brasileiro, no entanto, a sociedade em sua rápida evolução e 

adequação de seus costumes a novas realidades, cada vez mais enxerga a lei como 

ultrapassada no quesito abrangência de conceitos digitais.  

No entanto, ao mesmo tempo que a lei está muito atrás das evoluções tecnológicas 

se estivesse muita à frente, a nível regulatório, poderia funcionar como um coibidor de 

novas criações.  

Ao passo que as novas tecnologias se desenvolvem, há a necessidade de 

adequação legal para atender as novas necessidades e demandas do autor e dos titulares 

de direitos conexos. 

Maior exemplo nesta temática é a necessidade de adequação do conceito de 

execução pública aos novos modelos de comercialização digitais. Enquanto não há 

respostas legislativas, os conceitos vêm sendo delineados através da jurisprudência, caso 

a caso.  
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Neste viés, podemos afirmar que há uma demanda permanente por respostas 

legislativas e legais para definir as regras do direito autoral no campo das novas 

tecnologias. Entretanto, enquanto não há estas respostas, os casos devem ser avaliados 

caso a caso por analogia ao modelo de consumo predominante anterior. 
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