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RESUMO 

 

Tendo em vista que duas décadas já se passaram e a Lei nº 9.610/98, responsável 
por regular os direitos autorais no Brasil, não sofreu alterações gerais para estar em 
conformidade com os tempos atuais, pesquisou-se sobre os impasses para a reforma 
dessa legislação, a fim de evidenciar os obstáculos diante do tema. Para tanto, foi 
necessário introduzir uma análise histórica sobre os direitos autorais no país, 
apresentando os principais conceitos e o recorte de tempo entre os antecedentes e a 
consolidação da lei vigente. O advento da Lei nº 12.853/2013 também é parte do 
estudo pois representa a única reforma significativa que a lei brasileira de direitos 
autorais sofreu até hoje, ainda que tratando somente de questões referentes à gestão 
coletiva. As iniciativas de reforma durante os anos 2000 e os principais opositores do 
processo fazem parte do estudo, realizando-se uma pesquisa de cunho teórico e 
documental que evidencia a falta de prioridade dada ao prosseguimento do debate, a 
oposição por parte do setor cultural brasileiro e a necessidade de buscar o equilíbrio 
entre a defesa dos direitos autorais e a sua função social. 
 

Palavras-chave: Direitos autorais. Lei nº 9.610/98. Gestão coletiva. ECAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

  

Considering that two decades have passed and Law no. 9.610/98, responsible for 
regulating copyrights in Brazil, did not face general changes in order to comply with 
the current times, research was done on the impasses for the reform of this legislation, 
in order to highlight the obstacles in face of the issue. Therefore, it was necessary to 
introduce a historical analysis on copyright in the country, presenting the main 
concepts and the time cut between the antecedents and the consolidation of the 
current law. The advent of Law no. 12.853/2013 is also part of the study, since it 
represents the only significant reform that the Brazilian copyright law has experienced 
until today, even if it only deals with issues related to collective management. The 
reform initiatives during the 2000’s and the main opposers of the process are part of 
the study, conducting a theoretical and documental research that evidences the lack 
of priority given to the discussion, the opposition from part of the Brazilian cultural 
segment and the need to seek a balance between the defense of copyright and its 
social function. 
 

Keywords: Copyrights. Law no. 9.610/98. Collective management. ECAD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................ 

2. DIREITO AUTORAL NO BRASIL – BREVE ANÁLISE HISTÓRICA ...... 

2.1. CONCEITO E NATUREZA DO DIREITO AUTORAL ............................ 

2.2. CRIAÇÕES REGIDAS PELO DIREITO AUTORAL .............................. 

2.3. A LEI Nº 9.610/98: DOS ANTECEDENTES À CONSOLIDAÇÃO ......... 

2.4. OS DIREITOS AUTORAIS NAS OBRAS MUSICAIS ............................ 

2.4.1. Modelos de gestão dos direitos autorais no ordenamento 

jurídico brasileiro ...................................................................................... 

2.4.1.1. A gestão individual .......................................................................... 

2.4.1.2. A gestão coletiva ............................................................................ 

3. A ATUAÇÃO DO ECAD E O ADVENTO DA LEI Nº 12.853/2013 ........... 

3.1. HISTÓRICO E CONSOLIDAÇÃO DO ECAD ........................................ 

3.1.1. O Conselho Nacional de Direito Autoral (CNDA) ........................... 

3.1.2. Associações filiadas ao ECAD ....................................................... 

3.1.3. O processo de arrecadação e distribuição dos direitos 

patrimoniais do autor ................................................................................ 

3.2. AS CPIs DO ECAD ............................................................................... 

3.2.1. Irregularidades apontadas pela Comissão .................................... 

3.3. A LEI Nº 12.853/2013 ........................................................................... 

3.3.1. ADIs 5062 e 5065 .............................................................................. 

4. OS OBSTÁCULOS DIANTE DO PROCESSO DE REFORMA DA LEI 

Nº 9.610/98 ................................................................................................. 

4.1. UMA LEI QUE NASCEU VELHA? ........................................................ 

4.2. AS INICIATIVAS DE REFORMA NOS ANOS 2000 .............................. 

4.2.1. O Fórum Nacional do Direito Autoral ............................................. 

4.2.2. O anteprojeto de 2010 ...................................................................... 

4.3. OS PRINCIPAIS OPOSITORES DO PROCESSO DE REFORMA ....... 

4.4. A CONSULTA PÚBLICA DE 2019 E SEUS DESDOBRAMENTOS ...... 

4.4.1. O Projeto de Lei 2.370/19 ................................................................. 

5. CONCLUSÃO ......................................................................................... 

REFERÊNCIAS .......................................................................................... 

9 

11 

11 

13 

15 

23 

 

25 

26 

27 

28 

28 

32 

35 

 

37 

39 

43 

45 

48 

 

52

52

54

55

57

59

64

66

69

72 



9 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Lei nº 9.610/98, responsável por regular os direitos autorais no Brasil, 

completou vinte anos em 2018. Durante todo esse período, ela passou por uma única 

reforma significativa através da Lei nº 12.853/2013, a qual tratou de dispositivos 

relacionados à gestão coletiva de direitos autorais. A alteração é fruto de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito criada para investigar irregularidades praticadas 

pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, organização privada 

instituída para arrecadar taxas referentes à execução de músicas em espaços 

públicos. 

Com a mudança em questão, houve a atribuição de competência para que a 

Administração Pública Federal habilite, fiscalize e monitore as atividades das 

associações de gestão coletiva no país. No entanto, após duas décadas, não houve 

nenhuma outra atualização relevante na Lei de Direitos Autorais para adequá-la às 

novas tecnologias e aos modelos de negócios que surgiram ao longo desse período, 

como os serviços de streaming de música, livros, filmes e seriados, entre outros. 

A análise desenvolvida nesta monografia, em boa parte sob o viés do direito 

autoral nas obras musicais, tem como foco a discussão a respeito das dificuldades de 

um amplo aprimoramento da Lei nº 9.610/98, evidenciando o sistema de gestão 

coletiva e buscando explicar os fatores decorrentes da inércia do processo de reforma 

da legislação para que o objeto da pesquisa aqui elaborada seja respondido: quais 

são os principais impasses diante do processo de reforma da Lei de Direitos Autorais 

brasileira?  

Inicialmente, será apresentada a manifestação do direito autoral no Brasil, 

buscando elucidar discussões históricas e trazendo os conceitos necessários para o 

desenvolvimento da pesquisa. Os antecedentes normativos que resultaram na 

consolidação da Lei nº 9.610/98 são parte fundamental para a compreensão do 

tratamento dado à matéria atualmente, bem como fontes que revelam aspectos 

importantes no tocante à polarização evidenciada no debate do processo de reforma. 

Em seguida, é desenvolvido capítulo dedicado ao surgimento da Lei nº 

12.853/2013 no ordenamento jurídico brasileiro. Tomando como ponto de partida o 

histórico das associações e sociedades de autores, será visto o contexto em que o 

ECAD passa a atuar como o principal ente responsável pela arrecadação e 

distribuição dos direitos autorais musicais, além da antiga discussão envolvendo as 



10 

 

denúncias de irregularidades praticadas pelo órgão, e que culminaram na reforma da 

lei brasileira de direitos autorais em pontos referentes à gestão coletiva. 

Por fim, o último capítulo contextualiza o debate acerca dos obstáculos que 

impedem a alteração legislativa geral dos direitos autorais. A discussão envolve 

questionamentos sobre a Lei nº 9.610/98 não ter sido criada em conformidade com as 

inovações tecnológicas e dos meios de comunicação e, além disso, evidencia os 

principais opositores do processo de reforma.  

No início dos anos 2000, houve uma grande expectativa na medida em que 

iniciativas foram tomadas visando remodelar essa legislação e, apesar de isso até 

hoje não ter acontecido, o tema continua reverberando através de consultas públicas 

e novos projetos.  

Através da metodologia aplicada, de cunho teórico e documental, o estudo 

desenvolvido nesta pesquisa pretende colocar a Lei nº 9.610/98 sob exame, com 

enfoque no histórico das associações de gestão coletiva no setor musical, objetivando 

compreender as disputas e os fatores que impedem a sua atualização por completo. 
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2. DIREITO AUTORAL NO BRASIL: BREVE ANÁLISE HISTÓRICA 

  

O direito autoral é o ramo do Direito Privado responsável por regular as 

relações jurídicas advindas da criação e do uso econômico de obras intelectuais 

compreendidas nas artes, nas ciências e na literatura.1 Esse é um conceito básico 

trazido por Carlos Alberto Bittar e trata-se de uma noção geral, haja vista as diversas 

conceituações existentes. 

 

2.1. CONCEITO E NATUREZA DO DIREITO AUTORAL 

 

Antônio Chaves é responsável por trazer uma das definições mais 

consagradas a respeito do tema, definindo o direito autoral como sendo o: 

 
conjunto de prerrogativas que a lei reconhece a todo criador intelectual sobre 
suas produções literárias, artísticas ou científicas, de alguma originalidade: 
de ordem extrapecuniária, em princípio, sem limitação de tempo; e de ordem 
patrimonial, ao autor, durante toda sua vida, com o acréscimo, para os 
sucessores indicados na lei, do prazo por ela fixado.2 
 

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), cuja atuação é 

baseada nas Leis nº 9.610/98 e nº 12.853/13 e atualmente supervisionado pela 

Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, usa a definição clássica de 

Chaves como referência e conceitua o direito autoral como o “conjunto de 

prerrogativas conferidas por lei à pessoa física ou jurídica criadora de obra intelectual, 

para que ela possa gozar dos benefícios morais e patrimoniais resultantes da 

exploração de suas criações”.3 

Coube à doutrina jurídica clássica dividi-lo em direitos morais, de natureza 

pessoal – personalíssimos, inalienáveis, pertencendo exclusivamente ao autor 

detentor os direitos de reivindicar, alterar e assegurar sua integridade, não podendo 

ser passíveis de cessão ou renúncia – e os direitos patrimoniais, de natureza 

patrimonial – podem ser dispostos aos herdeiros ou agentes o uso, a fruição e a 

disposição da obra sob qualquer forma, dentre as quais a reprodução total ou parcial, 

 
1 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 7. ed., atualizado por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019, p. 27. 
2 CHAVES, Antônio. Direito de Autor: Princípios Fundamentais. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 
17. 
3 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. Estatuto Social. Disponível em: 
<https://www3.ecad.org.br/o-ecad/Documents/estatuto%20(2).pdf>. Acesso em: 23 jun. 2020. 
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a edição, a tradução ou adaptação, a incorporação da obra em fonograma ou obra 

audiovisual, dentre diversas outras possibilidades. 

De acordo com Carlos Alberto Bittar, autor da obra “Direito de Autor” e um dos 

mais renomados especialistas na matéria em nosso país: 

 
As relações regidas por esse Direito nascem com a criação da obra, 
exsurgindo, do próprio ato criador, direitos respeitantes à sua face pessoal 
(como os direitos de paternidade, de nominação, de integridade da obra) e, 
de outro lado, com sua comunicação ao público, os direitos patrimoniais 
(distribuídos por dois grupos de processos, a saber, os de representação e 
os de reprodução da obra, por exemplo, para as músicas, os direitos de 
fixação gráfica, de gravação, de inserção em fita, de inserção em filme, de 
execução e outros).4 
 

Daí compreende-se que os direitos morais possuem relação com o direito de 

personalidade do autor e servem como garantia de defesa contra a utilização indevida 

por terceiros. Os direitos patrimoniais, por sua vez, dizem respeito à utilização 

econômica da obra. A disposição legal desses direitos está presente no art. 22 da Lei 

9.610/98, responsável por regular os direitos autorais no país: “Art. 22. Pertencem ao 

autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou”. 5 

Os direitos morais e patrimoniais, dentro do contexto dos direitos autorais, 

surgem através do copyright e do Droit d’auteur, respectivamente nos países anglo-

saxões e na França. Fábio Ulhoa Coelho apresenta a explicação histórica: 

 
O copyright surge como monopólio real concedido aos editores e livreiros 
ingleses. Seu objetivo era conciliar os interesses da monarquia relacionados 
à censura e os dos editores e livreiros voltados à reserva de mercado. A 
noção de que o autor titulariza um direito natural sobre sua criação intelectual 
surge 200 anos depois, curiosamente em argumentos destinados a prolongar 
o modelo monopolista dos primórdios do copyright.6 
(...) 
O sistema droit d’auteur proclama, desde o início, que o autor é o proprietário 
de sua obra intelectual. No século XIX, esse sistema assenta a concepção de 
que, além dos direitos patrimoniais, de exploração econômica da obra, o autor 
também é titular de direitos morais, como o de ver seu nome associado a ela 
mesmo que após a morte.7 
 

A natureza jurídica do direito autoral já possui amplo respaldo no sentido de 

que se trata de um direito sui generis. De acordo com José Carlos Costa Netto: 

 

 
4 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 7. ed., atualizado por Eduardo C. B.  Bittar. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019, p. 27.  
5 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 20 jun. 2020.  
6 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil – Vol. 4. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 279. 
7 Ibidem, p. 282. 
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A maioria dos juristas que já se debruçaram sobre o tema procurou trazer ao 
“direito de autor” uma noção especial: seria um ramo do direito de natureza 
sui generis. 
A peculiaridade seria decorrente, basicamente, da fusão – em seus 
elementos constitutivos essenciais – de características pessoais e 
patrimoniais. 
Se, por exemplo, o direito à intimidade, à liberdade de expressão, à vida, à 
educação, não contém vínculo de ordem patrimonial, o mesmo não ocorre 
em relação à criação intelectual: juntamente com o direito moral de autor (que 
é um dos ramos dos direitos da personalidade), nasce um bem (a obra 
intelectual) que entra para o campo da propriedade exclusiva de seu autor.8 
 

A partir desse entendimento sobre a natureza do direito autoral, Carlos Alberto 

Bittar salienta que: 

 
São direitos de cunho intelectual, que realizam a defesa dos vínculos, tanto 
pessoais quanto patrimoniais, do autor com sua obra, de índole especial, 
própria, ou sui generis, a justificar a regência específica que recebem nos 
ordenamentos jurídicos do mundo atual, também considerado o interesse 
cultural que se deposita sobre a obra de espírito.9 
 

Essa noção especial, portanto, diz respeito à ideia de que os direitos autorais 

não se enquadram completamente nas categorias dos direitos reais e dos direitos 

pessoais, constituindo uma outra modalidade do direito privado. 

 

2.2. CRIAÇÕES REGIDAS PELO DIREITO AUTORAL 

 

O objetivo do direito de autor é o de disciplinar as relações jurídicas entre o 

criador e sua obra, desde que em caráter estético, seja em função da criação – direitos 

morais -, seja em função de sua inserção em circulação – direitos patrimoniais -, e 

perante todos os que, no circuito correspondente, vierem a ingressar. 

É importante ressaltar que nem toda manifestação intelectual interessa a esse 

ramo do direito. Nesse sentido, de acordo com a legislação em vigor, não são objeto 

de proteção como direitos autorais certas criações, sendo elas as seguintes: 

 
I – as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou 
conceitos matemáticos como tais; 
II – os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou 
negócios; 
III – os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de 
informação, científica ou não, e suas instruções; 
IV – os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, 
decisões judiciais e demais atos oficiais; 

 
8 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, 
p. 133. 
9 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 7. ed., atualizado por Eduardo C. B.  Bittar. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019, p. 30. 
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V – as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros 
ou legendas; 
VI – os nomes e títulos isolados; 
VII – o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.10 
 

A respeito desse dispositivo legal, Carlos Alberto Bittar conclui: 

 
Respeitam essas limitações a exigências da vida pública (como quanto aos 
discursos políticos, em assembleias e conclaves, a artigos de crítica e de 
polêmica), a conotações didáticas (caso das coletâneas, compilações, diante 
da necessidade de difusão de conhecimentos) ou científicas (caso das 
críticas, das citações, em função do interesse na divulgação, na aplicação e 
na evolução do pensamento e das artes). Incide aqui a imperiosidade do 
público sobre o privado.11 
 

O valor ou o mérito da obra não é levado em conta para que haja a sua 

proteção. Ela deve ser original, ou seja, integrada de componentes inconfundíveis com 

outra obra preexistente. A tendência, portanto, é a de proteção de toda e qualquer 

obra estética, desde que individualizada por tendência específica. Rafael Clementi 

Cocurutto salienta que: 

 
Sobre considerações, infere-se que, do ponto de vista jurídico, a obra é o 
objeto da proteção do direito autoral e caracteriza-se pela criação estética, ou 
seja, a manifestação do sentido criador do autor. 
Vale frisar que a proteção autoral incide sobre as obras inerentes à criação 
própria do autor, e, por conta disso, é de extrema relevância o quesito 
“originalidade”, de forma que somente a criação original garante toda a 
proteção da lei, tornando inegável a autoria da obra. 
Sendo assim, afirmamos que a obra é a exteriorização da vontade criativa do 
autor, de criação que pertença ao universo das artes, letras, ou da ciência, 
de produto original, ou seja, distinta de obras criadas anteriormente.12 
 

Conceituadas as explicações referentes às criações regidas pelo direito 

autoral, resta apresentar o rol exemplificativo da Lei 9.610/98, responsável por regular 

tais direitos no país: 

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas 
por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro, tais como: 
I – os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; 
II – as conferências, alocuções sermões e outras obras da mesma natureza; 
III – as obras dramáticas e dramático-musicais; 
IV – as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por 
escrito ou por outra qualquer forma; 
V – as composições musicais, tenham ou não letra; 

 
10 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Art. 8º. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 20 jun. 2020. 
11 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 7. ed., atualizado por Eduardo C. B.  Bittar. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019, p. 46. 
12 COCURUTTO, Rafael Clementi. Direitos autorais: a gestão coletiva de obras musicais. 1. ed. 
São Paulo: Leud, 2020, p. 26-27. 
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VI – as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as 
cinematográficas; 
VII – as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao 
da fotografia; 
VIII – as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte 
cinética; 
IX – as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; 
X – os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, 
engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 
XI – as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, 
apresentadas como criação intelectual nova; 
XII – os programas de computador; 
XIII – as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, 
bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou 
disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.13 

 

A expressão “tais como”, utilizada pelo artigo acima exposto, sedimenta o 

entendimento de que a especificação de obras é adotada de forma exemplificativa e 

não taxativa. A legislação anterior, Lei nº 5.988/73, também acolhia esse princípio em 

seu artigo 6º.14 

Após a compreensão dos principais aspectos relevantes acerca das obras em 

geral, é necessário apresentar uma análise sobre o processo histórico que 

desencadeou na elaboração da Lei de Direitos Autorais vigente no país. 

 

2.3. A LEI Nº 9.610/98: DOS ANTECEDENTES À CONSOLIDAÇÃO 

 

A promulgação da Lei Imperial de 11 de agosto de 1827 foi responsável pela 

introdução, ainda que rasa, dos direitos de autor no Brasil ao instituir os primeiros 

cursos jurídicos nas cidades de Olinda e São Paulo. Houve uma garantia de 10 anos 

sobre todas as obras textuais produzidas. Embora atingisse tão somente os 

professores universitários das instituições, não resta dúvida de que tal lei marcou o 

início dos direitos autorais no país. 

 
Art. 7.º - Os Lentes farão a escolha dos compêndios da sua profissão, ou os 
arranjarão, não existindo já feitos, com tanto que as doutrinas estejam de 
acordo com o sistema jurado pela nação. Estes compêndios, depois de 
aprovados pela Congregação, servirão interinamente; submetendo-se porém 
à aprovação da Assembleia Geral, e o Governo os fará imprimir e fornecer às 

 
13 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 20 jun. 2020. 
14 BRASIL. Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973. Regula os direitos autorais e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5988.htm>. Acesso em: 23 jun. 
2020.  
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escolas, competindo aos seus autores o privilégio exclusivo da obra, por dez 
anos.15 
 

Em seguida, o Código Criminal de 1830 trouxe a cominação de penas em 

razão do desrespeito ao direito de autor, impondo sanções a quem imprimisse, 

gravasse ou introduzisse qualquer tipo de escrito ou estampa realizados, compostos 

ou traduzidos por cidadãos brasileiros, enquanto estes vivessem, e dez anos depois 

de sua morte, caso o autor tivesse herdeiros. 

 
Art. 261. Imprimir, gravar, litografar, ou introduzir quaisquer escritos, ou 
estampas, que tiverem sido feitos, compostos, ou traduzidos por cidadãos 
brasileiros, enquanto estes viverem, e dez anos depois da sua morte, se 
deixarem herdeiros.16 
 

Apesar dessas abordagens pontuais e da elaboração de vários projetos, até 

então ainda não existia no país uma legislação que tratasse especificamente sobre o 

tema em todos os aspectos necessários. De acordo com Bittar, muito dessa inércia 

foi fruto de uma influência ideológica vinda da França: 

 
Inúmeros projetos foram oferecidos para a regulamentação do Direito de 
Autor (1856, 1875, 1861 e 1893), sem êxito. A edição de lei especial 
encontrava como óbice a influência da doutrina francesa, que sustentava que 
as ideias gerais não poderiam ser objeto de propriedade, e, como 
consequência, utópica seria a sua regulamentação.17 
 

A superação desse entendimento só veio a tomar forma durante o final do 

século XIX, através de duas inovações legais. A primeira Constituição da República, 

promulgada em 24 de fevereiro de 1891, garantia no art. 72, parágrafo 26, os direitos 

autorais de obras artísticas e literárias, deixando aos herdeiros o gozo destes direitos 

pelo tempo determinado pela lei.18 Inaugura-se aqui a proteção constitucional ao 

direito do autor, tendo em vista esta ter sido a primeira Carta Magna a mencioná-lo 

diretamente. 

Com fulcro na Constituição de 1891, foi promulgada em agosto de 1898 a 

primeira lei regente civil brasileira sobre direitos autorais. A Lei nº 496, denominada 

 
15 BRASIL. Lei de 11 de agosto de 1827. Cria dois cursos de ciências jurídicas e sociais, um na cidade 
de S. Paulo e outro na de Olinda. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM.-11-
08-1827.htm>. Acesso em: 18 fev. 2020. 
16 BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. Manda executar o Código Criminal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm>. Acesso em: 18 fev. 2020. 
17 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 7. ed., atualizado por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019, p. 32 
18 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 24 de fevereiro de 1891). 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm>. Acesso em: 23 
fev. 2020 
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Medeiros e Albuquerque em homenagem ao seu relator, estabeleceu importantes 

inovações como a garantia dos direitos de brasileiros e estrangeiros residentes no 

Brasil e, além disso, considerava o registro da obra, realizado na Biblioteca Nacional, 

como uma formalidade constitutiva do direito autoral.19  

A matéria foi ganhando cada vez mais espaço entre o período posterior à 

Constituição de 1891 até a criação do Código Civil de 1916, através de decretos e leis 

versando sobre documentos e convenções internacionais. José Carlos Costa Netto 

elenca as principais inovações durante esse período: 

 
(a) Declaração entre Brasil e Portugal (9-9-1889) – prevê a igualdade dos 
direitos nacionais e dos dois países em matéria de obras literárias e artísticas; 
(b) Decreto n. 10.353 (14-9-1889) – manda executar o ajuste entre Brasil 
e Portugal sobre a propriedade das obras literárias e artísticas; 
(c) Decretos n. 2.393 (31-12-1910) e 9.190 (6-12-1911) – o primeiro 
aprova e o segundo promulga a Convenção concluída no Rio de Janeiro, em 
23 de agosto de 1906, pela III Conferência Nacional Americana, relativa a 
Patentes de Invenção, Desenhos e Modelos Industriais, Marcas de Fábrica e 
Comércio de Propriedade Literária e Artística; 
(d) Lei n. 2.577 (17-1-1912) – tornam-se extensivas a todas as obras 
científicas, literárias e artísticas editadas em países estrangeiros que tenham 
aderido às convenções internacionais sobre o assunto, ou assinado tratados 
com o Brasil, as disposições da Lei n. 496, de 1º de agosto de 1998 (Medeiros 
de Albuquerque), salvo as do art. 13, e dá outras providências; 
(e) Lei n. 2.738 (4-1-1913), art. 25 – autoriza o Governo a aderir à 
Convenção Internacional de Berlim; 
(f) Decretos n. 2881 (9-11-1914) e 11.588 (19-5-1915) – o primeiro aprova 
e o segundo promulga as resoluções e convenções assinadas pelos 
delegados brasileiros na IV Conferência Internacional Americana, realizada 
em julho e agosto de 1910, em Buenos Aires; e 
(g) Decreto n. 2.966 (5-2-1915) – aprova a Convenção Literária, Científica 
e Artística entre o Brasil e a França, assinada no Rio de Janeiro em 15 de 
dezembro de 1913.20 
 

É evidente a tendência evolutiva do tema durante o período analisado, e a 

consagração veio com a vigência do Código Civil de 1916 ao dedicar um capítulo 

especial à matéria, sob o título “Da propriedade literária, científica e artística” (arts. 

649 a 673), integrando o Título II “Da propriedade” e de acordo com a orientação que 

então prevalecia. O direito autoral também é abordado na parte geral do diploma, que 

no art. 48, inciso III, considerava como móveis, para efeitos legais, os direitos de 

autor.21 

 
19 BRASIL. Lei nº 496, de 1º de agosto de 1898. Define e garante os direitos autorais. Disponível em: 
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-496-1-agosto-1898-540039-
publicacaooriginal-39820-pl.html>. Acesso em 23 fev. 2020.  
20 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, 
p. 119. 
21 BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil (1916). 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm>. Acesso em: 27 set. 2020.  
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A análise dos artigos do Código Civil de 1916 citados acima demonstra que 

houve, a partir de então, a consolidação do direito autoral no país, circunscrevendo-o 

entre o direito das coisas e direito das obrigações. O registro necessário anteriormente 

passou a ser facultativo, declarativo de direito e não mais constitutivo.  

Além disso, nota-se que o Brasil é participante ativo de acordos internacionais 

voltados ao assunto, com destaque para a Convenção de Paris (1883) – tratado sobre 

proteção da propriedade industrial22 – e a Convenção de Berna (1886) – voltada 

especificamente aos direitos autorais. Vigorando até hoje e com a última revisão de 

seu texto realizada em 1971, o Convênio de Berna discute e regula questões ligadas 

à proteção dos direitos de autor sobre obras literárias, artísticas e científicas.23 Este 

tratado, no qual nosso país é signatário desde 1922, é o mais importante ponto 

referencial do direito de autor. 

Estabelecendo um recorte entre o Código Civil de 1916 e a promulgação da 

lei autoral brasileira de 1973, merecem destaque os seguintes textos legais 

responsáveis por expandir ainda mais os direitos de autor no Brasil: 

 
(a) Decreto n. 47.900, de 2 de janeiro de 1924, que define os direitos 
autorais e dá outras providências; 
(b) Decreto n. 5.492, de 16 de julho de 1928, conhecido na época como 
“Lei Getúlio Vargas”, que regula a organização das empresas de diversão e 
locação de serviços teatrais, tem como objetivo atualizar textos anteriores em 
sintonia com a evolução tecnológica. O art. 133 do Decreto n. 20.493, de 24 
de janeiro de 1946, revoga-o parcialmente; 
(c) Decreto n. 18.527, de 10 de dezembro de 1932, que dá normatividade 
à execução dos serviços de radiocomunicação em todo o território nacional, 
previstos no Decreto-lei n. 20.047, de 27 de maio de 1931; 
(d) Constituição Federal de 1934 reafirmou os direitos de autor (art. 113, § 
20); 
(e) Constituição Federal de 1937 se omite em relação à matéria; 
(f) Código Penal (Decreto-lei n. 2848, de 7-2-1940), em vigor até os dias 
atuais, que condensou a regulação da matéria em apenas três dispositivos, 
integrantes do Título III – Dos Crimes contra a Propriedade Imaterial – 
Capítulo I – Dos Crimes contra a Propriedade Intelectual; 
(g) Decreto n. 20.493, de 24 de janeiro de 1946, que aprovou o 
Regulamento do Serviço de Censura e Diversões Públicas do Departamento 
Federal de Segurança Pública. Esse texto foi ampliado pelo Decreto n. 1.023, 
de 17 de maio de 1962; 
(h) Constituição Federal de 1946, em seu art. 141; § 19, que assegurava, 
em relação ao atributo do autor sobre sua obra, o “direito exclusivo de 

 
22 BRASIL. Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção 
da Propriedade Industrial revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: 
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 27 set. 2020.  
23 BRASIL. Decreto nº 75.699, de 6 de maio de 1975. Promulga a Convenção de Berna para a 
Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho 
de 1971. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D75699.htm>. 
Acesso em: 27 set. 2020.  
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reproduzi-las”. A conceituação de utilização, visto que mais ampla do que de 
reprodução, mostraria, posteriormente, o caminho adequado para orientar a 
legislação ordinária no tratamento da matéria; 
(i) Lei n. 2.415, de 9 de fevereiro de 1955, que dispõe sobre outorga de 
licença autoral para a realização de representações e execuções públicas e 
para transmissões pelo rádio ou televisão, acrescentou pertencer ao autor o 
direito de outorgar licença, em todo território nacional, para a realização de 
representações públicas e transmissões pelo rádio e pela televisão, direito 
esse que tanto pode ser exercido pelo autor pessoalmente quanto pelas 
associações legalmente constituídas para a defesa de direitos autorais às 
quais for filiado; 
(j) Lei n. 3.347, de 23 de outubro de 1958, que modificou o art. 649 do 
Código Civil de 1916, em relação ao domínio público (ou “domínio comum”, 
como constava do Código); 
(k) Decreto Legislativo n. 26, de 5 de agosto de 1964, e Decreto n. 57.125, 
de 19 de outubro de 1965, que, respectivamente, aprovou e promulgou a 
Convenção de Roma (direitos conexos aos de autor); 
(l) Lei n. 4.944, de 6 de maio de 1966, que dispõe sobre a proteção a 
artistas, produtores de fonogramas e organismos de radiodifusão (direitos 
conexos aos direitos de autor), foi regulamentada pelo Decreto n. 61.123, de 
18 de agosto de 1967; 
(m)  Decreto n. 1.023, de 17 de maio de 1967, que estende aos Estados e 
Territórios a legislação em vigor no Distrito Federal de proteção e fiscalização 
do direito de autor. Tal texto foi em parte revogado pelo Decreto-lei n. 980, de 
20 de outubro de 1969, art. 4º; 
(n) Tanto o texto constitucional de 1967, em seu art. 150, § 25, quanto a 
Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969, reafirmam o direito 
exclusivo de “utilização” (e não somente reprodução) do autor sobre sua obra 
intelectual, dispondo esta última, no § 25 do art. 153: “Aos autores de obra 
literária, artística e científica pertence o direito exclusivo de utilizá-las. Esse 
direito é transmissível por herança, pelo tempo que a lei fixar”; 
(o) Decreto-lei n. 980, de 20 de outubro de 1969, que dispõe sobre a 
cobrança do direito autoral nas exibições cinematográficas.24 
 

Ao observar as Constituições da República, a única a não dispor sobre os 

direitos autorais em seu texto foi a de 1937, durante o período do chamado Estado 

Novo. Com a exceção desta, todas as outras trataram da matéria e estabeleceram a 

sua proteção. 

As inovações citadas acima mostraram-se necessárias tendo em vista que, 

com o passar dos anos, os dispositivos acerca dos direitos de autor presentes no 

Código Civil de 1916 começaram a entrar em conflito com a evolução dos meios de 

comunicação e reprodução de sons e imagens. Essas atualizações foram realizadas 

até 1973, ano em que foi criado o Sistema Autoral Brasileiro (Lei n. 5.988/73), apoiado 

no Conselho Nacional do Direito Autoral (CNDA) – extinto em 1990 -, nas associações 

de titulares de direitos autorais e no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição 

(ECAD). 

De acordo com Mariana Giorgetti Valente: 

 
24 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, 
p. 120-122. 



20 

 

 
As duas grandes inovações que trouxe a Lei n. 5.988/73 para o campo 
institucional dos direitos autorais foram a criação do Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição (ECAD), para centralizar as atividades das 
sociedades sem dissolvê-las, e a criação do Conselho Nacional do Direito 
Autoral (CNDA), um órgão de fiscalização, consulta e assistência que deveria 
orientar toda a política governamental em matéria de direito autoral.25 
 

Costa Netto destaca que, durante os quase 25 anos de vigência até a 

promulgação da mais recente legislação, a Lei n º 5.988/73 praticamente não sofreu 

nenhuma alteração. A mesma, inclusive, gerava uma certa controvérsia, conforme 

explica: 

 
Deveria esse novo texto legal, por sua ampla abordagem, suplantar os 
obsoletos dispositivos do Código Civil de 1916, ainda sob a epígrafe “Da 
Propriedade Literária, Científica e Artística” e de dezenas de diplomas legais 
que procuram acomodá-los às conquistas dos modernos meios de 
comunicação. Entretanto, a polêmica se instaurou uma vez que o art. 134 
ressalvava a vigência da “legislação especial que com ela for compatível”, 
gerando sempre a incerteza de identificar quais os dispositivos que estariam 
e quais os que não estariam mais em vigor.26 
 

Com o fim do regime ditatorial no país, a promulgação da Constituição Federal 

de 1988 abrigou a proteção autoral no rol de direitos e garantias individuais do art. 5º, 

incisos XXVII e XXVIII: 

 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou 
reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei 
fixar; 
XXVIII – são assegurados, nos termos da lei: 
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 
reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; 
b) o direito de fiscalização de aproveitamento econômico das obras que 
criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às 
respectivas representações sindicais e associativas;27 
 

A nova realidade constitucional ampliou as discussões a respeito da reforma 

da legislação de 1973. Muito desse debate foi baseado nas inovações tecnológicas 

 
25 VALENTE, Mariana Giorgetti. A construção do direito autoral no Brasil: cultura e indústria em 
debate legislativo. Belo Horizonte: Letramento, 2019, p. 73. 
26 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, 
p. 123. 
27 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 27 set. 2020. 
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que começaram a surgir, principalmente, na década de 1990, através das novas 

mídias digitais e da internet ganhando cada vez mais espaço.28 

Dessa forma, em 19 de fevereiro de 1998 o Brasil finalmente editou a Lei nº 

9.610, resultado do projeto de Lei nº 5.430/90 do Senado Federal.29 A Lei Brasileira 

de Direitos Autorais manteve a estrutura básica da Lei nº 5.988/73, mas atendeu as 

modernidades tecnológicas até então, consagrando diversas conquistas em seu 

âmbito. 

As disposições da legislação, dentre outras, abrangem os direitos de autor e 

os direitos conexos, disciplinam o conceito a abrangência das obras protegidas, 

conferem proteção ao autor que se identifica como tal por nome, pseudônimo ou sinal 

convencional, relacionam os direitos morais do autor, disciplinam a utilização das 

obras e detalham as normas a respeito dos direitos patrimoniais do autor, bem como 

a descrição das condutas que não se constituem em ofensa a direitos autorais.30 Nas 

palavras de Bittar: 

 
O texto em matéria autoral (Lei 9.610, de 19.02.1998), que teve sua vigência 
procrastinada por uma ampla vacatio legis (120 dias da publicação), inaugura 
uma nova série de conquistas no plano dos direitos de autor. O caráter 
pioneiro dos institutos albergados no seio da Lei 5.988, de 14.12.1973, foi 
mantido, bem como o foi o direcionamento dos princípios constitucionais 
introduzidos com a Carta Magna de 1988. Alterações substanciais foram 
inseridas, e isto, principalmente, no que concerne ao aspecto tecnológico 
(como é o exemplo do § 1.º do art. 7.º) e à abolição normativa do CNDA, mas 
a textura fundamental dos direitos em tela, patrimoniais e morais do autor, foi 
mantida.31 
 

Com a lei em questão entrando em nosso ordenamento jurídico, é importante 

destacar, antes de transferir o foco da pesquisa para o viés das obras musicais, as 

principais mudanças proporcionadas por ela no início da década de 2000. A Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002, responsável por instituir o Código Civil de 2002, não 

possui disposições específicas sobre o assunto e delega à lei especial sobre a matéria 

a tarefa de regulamentar os direitos autorais. Ainda assim, há a regulação dos direitos 

 
28 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, 
p. 128. 
29 SENADO FEDERAL. Projeto de Lei 5430/1990. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/propostas-
legislativas/227532>. Acesso em: 28 set. 2020. 
30 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 28 set. 2020. 
31 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 7. ed., atualizado por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019, p. 33. 
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ao nome e à imagem da pessoa dentro do capítulo referente aos direitos da 

personalidade.32  

No âmbito do direito penal ocorreu a alteração, em 2003, do Código Penal e 

do Código de Processo Penal em relação às violações de direito autoral. Segundo 

Costa Netto: 

 
Adaptando-se, a exemplo da lei autoral de 1998, ao terreno das novas 
tecnologias e tornando-se mais rigoroso em relação às penas para certas 
modalidades de violação de direito autoral, especialmente para 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 n. 10.695, de 10 de julho de 2003, alterou o caput e os §§ 1º, 2º e 3º e 
acrescentou o § 4º ao art. 184, revogou o art. 185 e alterou a redação do art. 
186 do Código Penal (Decreto-Lei n. 2.848, de 7-12-1949, que já havia sido 
alterado, com relação aos arts. 184 e 186, pela Lei n. 6.896, de 17-12-1980, 
e pela Lei n. 8.635, de 16-3-1993, que havia dado nova redação ao art. 184 
do Código Penal).33 
 

Nesse sentido, a redação do artigo 184 do Código Penal passou a ser a 

seguinte: 

 
Violação de direito autoral 
Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: 
Pena – detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
§ 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: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
§ 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. 
§ 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: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
§ 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 

 
32 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm>. Acesso em: 28 set 2020.  
33 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, 
p. 131. 
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obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do 
copista, sem intuito de lucro direto ou indireto.34 
 

A partir de então verifica-se que, até hoje, a única mudança relevante da Lei 

nº 9.610/98 ocorreu com a promulgação da Lei nº 12.853/2013, responsável por 

modificar a Lei de Direitos Autorais em aspectos relativos à gestão coletiva. Os 

motivos decorrentes dessa alteração serão discutidos e apresentados no capítulo 

seguinte. 

Antes disso, tendo em vista não somente o entendimento de o objetivo desta 

pesquisa, ao questionar os impasses para uma nova reforma da Lei de Direitos 

Autorais, ter como foco as associações de música, bem como o fato de que, nas 

palavras de Valente, “as demandas por normas de defesa de direito autoral sempre 

estiveram ligadas, no Brasil, às associações de gestão coletiva de direitos no setor 

musical”35, cabe abrir um espaço para discorrer brevemente sobre os direitos autorais 

nas obras musicais. 

 

2.4. OS DIREITOS AUTORAIS NAS OBRAS MUSICAIS 

 

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) é uma instituição 

da Organização das Nações Unidas (ONU) responsável por promover a proteção da 

propriedade intelectual em todo o mundo, assegurando a cooperação dos Estados, 

em colaboração com qualquer outra organização internacional.36 

Fundada em 1967, a OMPI publicou em 1980 um glossário com as definições 

de expressões utilizadas no ramo dos direitos autorais, de acordo com as convenções 

internacionais vigentes. Dentro dessas diversas definições incorporadas pela Lei nº 

9.610/98 e previstas no art. 7º, encontramos as composições musicais e, 

consequentemente, as obras musicais.37  

 
34 BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 28 set. 2020. 
35 VALENTE, Mariana Giorgetti. A construção do direito autoral no Brasil: cultura e indústria em 
debate legislativo. Belo Horizonte: Letramento, 2019, p. 46. 
36 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – OMPI. Convenção que institui a 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Assinada em Estocolmo em 14 de julho de 1967, 
e modificada em 28 de setembro de 1979. Disponível em: 
<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf>. Acesso em: 12 out. 2020. 
37 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 12 out. 2020. 
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Costa Netto estabelece que a obra musical “compreende toda classe de 

combinações de sons – composições com ou sem texto, letra ou libreto – para sua 

execução ou interpretação por instrumentos musicais ou pela voz humana”.38 A 

denominação genérica da obra musical, nesse sentido, cumpre o papel de integrá-la 

em vários setores da criação intelectual. 

Nesse sentido, conforme disposição do artigo 2º da Convenção de Berna, no 

que diz respeito à proteção das obras literárias e artísticas, deverão estar contidas 

dentro do espectro das “obras intelectuais” todas as criações intelectuais, sem que 

haja exclusão de qualquer manifestação que contenha o requisito da originalidade.39 

A melodia, a harmonia e o ritmo são os três elementos constitutivos da obra 

musical, de acordo com a doutrina majoritária. Sobre esses elementos, Costa Netto 

cita a obra “Le droit d’Auteur em France”, de Henry Desbois: 

 
Nesse sentido, conforme Henry Desbois, a melodia seria a emissão de um 
número indeterminado de sons sucessivos: “É o que comumente se chama 
‘I’ air’”, o tema sobre o qual se edifica a composição musical. Ela consiste nos 
sons que se engrenam uns após os outros”. 
Complementa ponderando que a harmonia forneceria a “roupagem”, o 
“estofo” e o “adorno” da melodia – note-se a adjetivação do jurista na definição 
de “harmonia” em contraposição ao tratamento da “melodia” como 
substância, como essência da composição musical -, que Le Tarnec define 
como o resultado da emissão simultânea de vários sons: os acordes. E, 
finalmente, o ritmo seria “uma sensação determinada seja por diferentes sons 
consecutivos, seja por diversas repetições periódicas de um mesmo som”, 
normalmente marcando o andamento da melodia.40 
 

Diante da definição desses elementos é possível notar que a doutrina 

majoritária considera a melodia como o maior destaque no campo da originalidade, 

norteando, portanto, a tutela jurídica da obra originária musical.  

Além dos elementos de caráter constitutivo, o título também é parte integrante 

da obra musical e protegido contra o plágio na maioria das legislações de direito de 

autor, incluindo a Lei de Direitos Autorais Brasileira vigente, que estabelece no art. 10 

 
38 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, 
p. 196. 
39 BRASIL. Decreto nº 75.699, de 6 de maio de 1975. Promulga a Convenção de Berna para a 
Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho 
de 1971. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D75699.htm>. 
Acesso em: 12 out. 2020. 
40 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, 
p. 214. 
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que “a proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e inconfundível com 

o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor”.41 

A titularidade originária da obra nasce com a mera criação intelectual e, como 

já citado nesta pesquisa, não se faz necessária a formalização por meio de registro. 

O criador de obra derivada, com a devida autorização do compositor da obra 

preexistente, também possui como atributo a titularidade originária. A titularidade 

derivada, por sua vez, é aquela adquirida em razão da cessão e transferência de 

direitos autorais ou da sucessão. Nesse sentido, leciona Costa Netto: 

 
Assim, os titulares originários de direitos de autor de obra musical serão: (a) 
o compositor da música e o autor-compositor da letra (no concernente às 
obras originárias) e (b) o arranjador (quando houver originalidade) e o 
compositor da variação (no tocante às obras derivadas). 
O compositor da música pode, também, ser o autor-compositor da letra, 
resultando em obra musical (ou literomusical) individual. Por outro lado, no 
caso de dois ou mais autores, existe o entendimento de que a obra só será 
em colaboração (regime de coautoria) se não ocorrer apenas uma 
incorporação ou justaposição de obra nova em obra preexistente (nas 
hipóteses, portanto, de nítida distinção entre a autoria da música, de um lado, 
e da letra, de outro).42 
 

Para a consagração do exercício de defesa dos seus direitos, o autor dispõe 

da possibilidade de atuar individualmente ou, caso queira, ser representado através 

de uma gestão coletiva. 

 

2.4.1. Modelos de gestão dos direitos autorais no ordenamento jurídico 

brasileiro 

 

A mera exteriorização de uma criação intelectual, como visto, já vem a ser 

obra protegida pelo mundo jurídico, trazendo ao autor os direitos de exercício 

exclusivo. Assim, ações individuais ou coletivas são necessárias para o efetivo 

controle desses direitos. 

 

 

 

 

 
41 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 12 out. 2020. 
42 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, 
p. 221. 
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2.4.1.1. A gestão individual 

 

A Lei nº 9.610/98 autoriza os autores a praticar a gestão pessoal de seus 

direitos autorais, não sendo obrigatória a vinculação ao sistema de gestão coletiva. 

De acordo com o art. 98, §15, da legislação, os titulares de direitos autorais poderão 

praticar pessoalmente os atos de defesa judicial ou extrajudicial desses direitos, assim 

como o exercício de sua atividade de cobrança.43 

Para que a gestão individual seja considerada válida, segundo Ana Frazão, 

“ou somente um titular concentra todos os direitos sobre determinado fonograma – o 

que poderia ocorrer caso um mesmo sujeito fosse compositor, intérprete e músico – 

ou todos os titulares envolvidos precisam fazer a comunicação respectiva”.44 

Importante destacar que a gestão individual, com exceção no que concerne 

às obras musicais, é a regra nas demais obras. Sobre tais obras, Cocurutto apresenta 

o seguinte exemplo: 

 
Tomamos como exemplo a difusão de obra cinematográfica nacional por 
diversas casas de exibição no Brasil. Muito embora haja um elevado número 
de cinemas no Brasil, é possível, e amplamente aplicável, que o processo de 
autorização, distribuição e arrecadação dos valores referentes às obras 
cinematográficas seja feito pelo próprio detentor de direitos, sem ter que 
passar por processo mais dificultoso, em que mais entes são envolvidos. 
O mesmo pode ocorrer com a reprodução de uma pintura ou escultura em 
que a autorização e a cobrança, mesmo quando tratamos de obras que 
tenham relevância internacional, possam ser realizadas pelo próprio artista 
plástico ou pelo detentor dos direitos autorais daquela obra específica.45 
 

É fundamental, portanto, analisar a situação específica de cada caso para que 

haja a definição mais prudente e vantajosa para o detentor dos direitos autorais 

realizar a escolha mais adequada.   

Contudo, mesmo não havendo definição pelo ordenamento jurídico do que 

pode ou não ser gerido de maneira pessoal ou coletiva, o art. 99 da Lei 9.610/98 

estabelece que, em regra, as associações de gestão coletiva ficarão responsáveis por 

arrecadar e distribuir os direitos relativos à execução pública de obras musicais e 

 
43 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 12 out. 2020. 
44 FRAZÃO, Ana. A gestão pessoal dos direitos autorais e os novos negócios do mercado musical. 
Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil, Belo Horizonte, vol. 14, p. 205, out./dez. 2017. 
Disponível em: <https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/download/171/166>. Acesso em: 12 out. 
2020. 
45 COCURUTTO, Rafael Clementi. Direitos autorais: a gestão coletiva de obras musicais. 1. ed. 
São Paulo: Leud, 2020, p. 98. 
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literomusicais e de fonogramas, através da unificação da cobrança em um único 

escritório central.46 As particularidades desse dispositivo serão discutidas no próximo 

capítulo desta pesquisa. 

 

2.4.1.2. A gestão coletiva 

 

A gestão coletiva, por sua vez, é a “forma evoluída de administração 

patrimonial da obra em que, por meio de representação (...), a captação e distribuição 

dos direitos de autores e intérpretes é feita de forma justa e precisa”.47 

No tocante à exploração patrimonial das obras musicais, é fundamental a 

transferência da administração da obra para esses gestores especializados. Segundo 

Antônio Chaves: 

 
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, complicando-se 
ainda mais a situação quando sejam vários os participantes, como no caso 
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. Por isso mesmo é que nos países mais 
adiantados autores e artistas se reúnem em associações que a todos 
representam e defendem, organismos indispensáveis para o exercício do 
direito de execução e de representação, suprindo as inevitáveis deficiências 
dos interessados no que diz respeito ao controle e cobrança das públicas 
execuções e representações de trabalhos protegidos, especialmente 
musicais. A complexidade das relações da vida moderna impõe aos titulares 
dos direitos de autor, nacionais e estrangeiros, que se façam representar por 
uma entidade encarregada de conceder as respectivas licenças, e de receber 
e reparar as quantias decorrentes ao exercício do direito.48 
 

No Brasil, a entidade responsável pelo desempenho desse papel é o Escritório 

Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD. No capítulo seguinte, a gestão coletiva 

de direitos autorais será analisada com maiores detalhes através de aspectos 

históricos de seu sistema, da consolidação do ECAD no âmbito do direito autoral 

brasileiro e das principais alterações na gestão coletiva advindas da promulgação da 

Lei nº 12.853, de 2013. 

 
46 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 12 out. 2020. 
47 COCURUTTO, Rafael Clementi. Direitos autorais: a gestão coletiva de obras musicais. 1. ed. 
São Paulo: Leud, 2020, p. 78. 
48 CHAVES, Antônio. Direitos Autorais na Radiofusão (Rádio e TV). Revista Forense, Rio de Janeiro, 
vol. 284, p. 448, 1993. 
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3. A ATUAÇÃO DO ECAD E O ADVENTO DA LEI Nº 12.853/2013 

 

 A administração do sistema autoral, vide o estudo desenvolvido no tópico 

anterior, envolve a integração de diferentes órgãos públicos e entidades particulares 

com o propósito de garantir aos seus titulares os direitos correspondentes ao uso e 

ao gozo de suas criações. Congregando autores, músicos e outros elementos 

integrantes, evidencia-se um encadeamento que culmina nas associações de 

titulares. 

De acordo com a previsão do artigo 99 da Lei nº 9.610/98, com redação 

determinada pela Lei nº 12.853/2013: 

 
Art. 99. A arrecadação e distribuição dos meios relativos à execução pública 
de obras musicais e literomusicais 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 13 do art. 98 e os arts. 
98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A E 100-B.49 
 

Dentro do âmbito das obras musicais, o Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição (ECAD) é o responsável por praticar os atos necessários à administração 

e defesa dos direitos de execução pública e exibição de obras musicais, literomusicais 

e de fonogramas. 

 

3.1. HISTÓRICO E CONSOLIDAÇÃO DO ECAD 

 

Conforme mencionado no capítulo anterior, as duas grandes novidades 

decorrentes da Lei nº 5.988/73 foram a criação do Conselho Nacional de Direito 

Autoral (CNDA) e do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). 

Essas inovações decorrem de um processo histórico que tem como origem 

uma iniciativa francesa. Segundo Costa Netto: 

 
Historicamente, a gestão coletiva de direito de autor surge em 3 de julho de 
1777 em razão da iniciativa do autor francês Pierre-Augustin Caron de 
Beaumarchais (1732-1799), criando, com 22 autores, O “Bureau de 
Legislation Dramatique”, que serviu de inspiração para a Societé des Autors 
et Compositeurs Dramatiques (SACD) -, primeira sociedade de gestão 
coletiva de direitos autorais – criada em 7 de março de 1829 a partir do 

 
49 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 28 set. 2020. 
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agrupamento de dois escritórios com essa finalidade, criados em 1791 e 
1793. 
No campo musical, também se originou, em 31 de janeiro de 1851, na França 
a primeira sociedade de gestão coletiva de direitos autorais, a Societé des 
Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), que sucedeu a 
Societé de Gens de Lettre (SGDL) criada, em em 1837, pelo jornalista e 
escritor francês Louis Desnoyers (1802-1868) para “proteger as reproduções 
das obras já conhecidas, cujos lucros se tenham tornado incertos e difíceis”.50 
 

  Através dessa iniciativa, pode-se dizer que há a partir de então o 

desenvolvimento da gestão coletiva de direitos autorais no mundo todo.  

No Brasil, a primeira sociedade de autores foi fundada em 1917 com atuação 

no cenário teatral. Trata-se da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT), em 

exercício até hoje, cuja missão é “zelar pelo cumprimento dos direitos do autor, difundir 

a dramaturgia e estimular a atividade autoral realizando plenamente sua vocação de 

centro cultural da dramaturgia no país”.51 É reconhecida como utilidade pública federal 

pelo Decreto nº  4.092, de 4 de agosto de 1920.52 

A respeito da atuação da SBAT durante o período de sua atuação como única 

sociedade existente, Costa Netto discorre: 

 
A finalidade dessa primeira sociedade, sediada na cidade do Rio de Janeiro, 
então capital federal, consistia em contratar as condições de pagamento de 
direitos autorais decorrentes de representações dramáticas e prover a 
consequente arrecadação junto às bilheterias dos teatros cariocas. Por serem 
as casas teatrais também locais que executavam músicas e por ser a SBAT 
a única sociedade arrecadadora existente, a ela foram-se agregando, 
também, compositores. Contudo, acirraram-se, dentro do seu quadro social, 
sérias disputas entre compositores e autores teatrais, ocasionando, assim, a 
formação, em 1938, da Associação Brasileira de Compositores e Autores 
(ABCA), presidida pelo compositor Oswaldo Santiago.53 
 

A Associação Brasileira de Compositores e Autores foi, aos poucos, ganhando 

espaço no meio autoral. Mesmo sem conseguir reunir todos os interessados, tendo 

em vista que parte da classe decidiu permanecer filiada ao departamento musical da 

SBAT, a ABCA foi uma grande iniciativa pioneira de organização coletiva por parte 

dos autores musicais.54 

 
50 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, 
p. 405. 
51 SOCIEDADE BRASILEIRA DE AUTORES E ARTISTAS DE TEATRO. SBAT – Quem somos. 
Disponível em: <https://www.sbat.com.br/quemsomos>. Acesso em: 28 set. 2020. 
52 BRASIL. Decreto nº 4.092, de 4 de agosto de 1920. Fica reconhecida como de utilidade pública a 
Sociedade Brasileira de Atores Teatrais, com sede no Rio de Janeiro. Disponível em: 
<https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:decreto:1920-08-04;4092>. Acesso em: 28 set. 2020. 
53 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, 
p. 406. 
54 UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. História - Sobre a UBC. Disponível em: 
<http://www.ubc.org.br/ubc/historia>. Acesso em: 28 set. 2020. 
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No entanto, diversos dissídios ocorreram como decorrência da atuação 

paralela de duas entidades exercendo as mesmas atividades. Sendo assim: 

 
Tornava-se evidente a necessidade de reunir a todos os autores em uma 
única associação que pudesse administrar as obras, iniciando-se, desta 
forma um movimento tendente a promover a fusão do departamento musical 
da SBAT com a ABCA, por meio da fundação de uma nova entidade que 
pudesse somar os esforços despendidos pelos dois grupos existentes.55 
 

Sob o comando do compositor Ary Barroso é fundada em 1942 a União 

Brasileira de Compositores (UBC), com atuação até os dias de hoje.56. A ABCA foi, 

então, extinta após um acordo promovido entre a UBC e a SBAT para o 

estabelecimento de um bureau conjunto de cobrança, fortalecendo e muito a atividade 

de arrecadação.57 

Após esse período, entretanto, desavenças dentro da própria UBC resultaram 

na criação de uma nova sociedade. A SBACEM, Sociedade Brasileira de Autores, 

Compositores e Editores (e posteriormente escritores) de Música, foi fundada em 9 de 

abril de 1946.58 

A partir daí, diversas outras entidades foram surgindo, conforme relata Carlos 

Alberto Bittar: 

 
Em 1956, outra entidade apareceu, a SADEMBRA (“Sociedade Arrecadadora 
de Direitos de Execuções Musicais no Brasil”). Deu-se, ainda, em seguida, a 
constituição de uma coligação, denominada “Coligação das Sociedades de 
Autores, Compositores e Editores”, em face dos problemas existentes para a 
arrecadação. Em 1960, fundou-se a SICAM (“Sociedade Independente de 
Compositores e Autores Musicais”), em face do descontentamento de 
compositores de São Paulo quanto ao sistema então operante. 
Cinco sociedades passaram então a atuar, surgindo daí óbices para a 
cobrança, com as entidades disputando entre si o poder de receber os 
recursos correspondentes, com prejuízos para todo o sistema. Tomaram a 
SBAT, a UBC, a SADEMBRA e a SBACEM a iniciativa de formar um escritório 
central de arrecadação, por eles controlado, que se chamou SDDA (“Serviço 
de Defesa do Direito Autoral”).59 
 

Outrossim, em 1967 nascia mais uma associação: 

 
Ainda, com a ratificação pelo Brasil, a Convenção Internacional para a 
Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos Produtores de 

 
55 UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. História - Sobre a UBC. Disponível em: 
<http://www.ubc.org.br/ubc/historia>. Acesso em: 28 set. 2020. 
56 Ibidem. 
57 VALENTE, Mariana Giorgetti. A construção do direito autoral no Brasil: cultura e indústria em 
debate legislativo. Belo Horizonte: Letramento, 2019, p. 51. 
58 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, 
p. 406-407. 
59 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 7. ed., atualizado por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019, p. 141. 
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Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão, assinada em Roma em 
1960, foi criada em 24 de abril de 1967, fazendo, desde logo, parte da SDDA 
e sob a presidência do Cantor Carlos Galhardo, a Sociedade de Intérpretes e 
Produtores de Fonogramas (SOCINPRO).60 
 

Como é possível notar, a infinidade de criação de novos órgãos gestores 

durante esse período gerava uma situação caótica no que se refere à administração 

autoral. Atuando de forma simultânea, o que se via era uma sucessão de erros 

gerando conflitos entre as próprias associações. 

Além disso, conforme relata Valente, o atrito entre autores e editores era 

constante e presente como um todo dentro do contexto daquele período, com origem 

em um mercado que estava em desenvolvimento através de práticas pouco 

transparentes.61 

Citando as autoras Vera Lucia Teixeira e Maria Luiza Freitas Valle Egea em 

sua obra aqui referenciada, Costa Netto apresenta os desdobramentos que, 

finalmente, resultaram na promulgação da antiga lei de direitos autorais, 

representando um marco para o sistema de gestão coletiva: 

 
A proliferação de sociedades, em número de seis, concorrendo com 
arrecadação e distribuição dos direitos autorais, estabelecendo quadro 
caótico, trazendo problemas não só para os titulares de direito como também 
gerando insegurança aos usuários. 
Começam, assim, os estudos para reforma da legislação autoral, em 1961, 
através de um grupo de trabalho inicialmente formado pela SBAT, UBC, 
SBACEM, SADEMBRA e SICAM, mas que não progrediu, diante do regime 
militar que se estabeleceu. Por volta de 1969, novas comissões formaram-se 
para as reformas da legislação em vigência.  
Surgiu, então, um movimento de criadores musicais simplesmente conhecido 
por SOMBRAS (Associação de Autores de Música), em 1970, que contribuiu 
para a definição do sistema que vinha sendo discutido, resultando na 
promulgação da Lei n. 5.988 de 14 de dezembro de 1973, que, por sua vez, 
criou o Conselho Nacional de Direito Autoral – CNDA e o Escritório Central 
de Arrecadação e Distribuição – ECAD.62 

 

As disputas entre as associações resultaram em mudanças necessárias que 

tinham como objetivo encerrar os atritos e promover um entendimento conjunto no 

tocante à arrecadação e distribuição. São nessas condições que surge o Conselho 

Nacional de Direito Autoral, abordado no próximo tópico. 

 

 
60 COCURUTTO, Rafael Clementi. Direitos autorais: a gestão coletiva de obras musicais. 1. ed. 
São Paulo: Leud, 2020, p. 85. 
61 VALENTE, Mariana Giorgetti. A construção do direito autoral no Brasil: cultura e indústria em 
debate legislativo. Belo Horizonte: Letramento, 2019, p. 29. 
62 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, 
p. 408. 
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3.1.1. O Conselho Nacional de Direito Autoral (CNDA) 

 

O Título VII da Lei nº 5.988/1973 trazia as disposições referentes ao CNDA, 

que era, na forma do artigo 116, o “órgão de fiscalização, consulta e assistência, no 

que diz respeito a direitos do autor e direitos que lhe são conexos”.63 

As associações existentes ficaram sujeitas à fiscalização do CNDA, 

receberam criteriosa regulamentação pela lei e obrigadas a organizar um Escritório 

Central de Arrecadação e Distribuição: 

 
Art. 115. As associações organizarão, dentro do prazo e consoante as 
normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Direito Autoral, um 
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição dos direitos relativos à 
execução pública, inclusive através de radiodifusão e da exibição 
cinematográfica, das composições musicais ou litero-musicais e de 
fonogramas.64 
 

O CNDA atuava no âmbito público como órgão fiscalizador, enquanto o 

ECAD, que começou a funcionar em 1977, operava na esfera privada, arrecadando e 

distribuindo os direitos autorais. 

Para as associações de direito autor, a criação do CNDA era vista com repúdio 

pois compreendiam que se tratava de “indevida ingerência em assuntos privados”.65 

Daí percebe-se que, para as sociedades existentes, iniciativas que representassem 

interferência estatal em suas atividades eram extremamente criticadas.  

Tal posicionamento das associações demonstrava um notável impasse para 

que mudanças que atingissem diretamente a sua atuação fossem realizadas, e a partir 

daqui já é possível visualizar que a dificuldade de reforma legislativa sobre o tema 

encontra, desde o início, forte influência dessas sociedades. 

Sobre o desempenho do CNDA, Costa Netto esclarece pontos que 

dificultaram o seu âmbito de atuação como um todo: 

 
Da atuação do CNDA nesse período, um ponto estava claro: como o maior 
impulso que resultou na sua criação decorreu da permanente necessidade 
de organização da coleta e distribuição dos direitos autorais resultantes da 
utilização de música, a instalação do CNDA revestiu-se de estrutura 
provisória que, com muita dificuldade, poderia atender à área musical, mas 

 
63 BRASIL. Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973. Regula os direitos autorais e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5988.htm>.  Acesso em: 29 set. 
2020. 
64 Ibidem. 
65 VALENTE, Mariana Giorgetti. A construção do direito autoral no Brasil: cultura e indústria em 
debate legislativo. Belo Horizonte: Letramento, 2019, p. 73. 
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dificilmente estender sua atuação para as demais áreas no vasto campo da 
tutela dos direitos de autor e conexos. 
Com efeito, das 17 resoluções que baixou de 1976 ao final de 1978, dez se 
referiam especificamente ao campo musical e apenas sete extrapolaram 
esses limites.66 
 

Nota-se, então, que o CNDA não obteve êxito em administrar todos os campos 

da atividade intelectual, ficando “preso à ação na área de execução musical e na 

contínua reformulação administrativa de sua central arrecadativa”.67  

A reforma do CNDA, portanto, fazia-se necessária e ocorreu através da 

promulgação do Decreto nº 84.252, em 28 de novembro de 1979. A análise do texto 

revela que as características básicas de fiscalização e assistência do Conselho 

permaneceram inalteradas. A principal mudança, porém, é decorrente de sua 

estrutura, que teve o número de conselheiros duplicados e contou com a criação de 

três câmaras específicas responsáveis por julgar cada natureza de obra intelectual e 

os direitos conexos decorrentes de sua utilização: 

 
Art. 4º - O CNDA será formado por três Câmaras, compostas de três 
Conselheiros cada uma, excluídos o Presidente e o Vice-Presidente. 
§ 1º - As Câmaras, identificadas por números ordinais, deliberarão sobre 
assuntos vinculados às modalidades de direito autoral e dos direitos que lhe 
são conexos, e os processos serão distribuídos pelo Presidente do Conselho 
ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente, em razão da matéria, do seguinte 
modo: 
a) a Primeira Câmara apreciará e julgará as questões relativas às obras 
intelectuais não específicas das duas outras Câmaras, tais como as 
relacionadas no artigo 6º, itens I a IV, VI a XII da Lei nº 5.988, de 14 de 
dezembro de 1973, sendo que, no atinente ao item XII, serão afastadas da 
apreciação da Câmara as criações intelectuais derivadas das obras 
abrangidas pelas demais Câmaras; 
b) a Segunda Câmara apreciará e julgará as questões relativas às 
composições musicais, tenham ou não letra, suas adaptações, traduções ou 
outras transformações, além dos conflitos decorrentes de interpretações e 
execuções musicais e produções de fonogramas; e 
c) a Terceira Câmara apreciará e julgará as questões relativas aos direitos 
conexos aos direitos de autor, discriminados nos artigos 95 a 100 da Lei nº 
5.988/73, com exceção daquelas abrangidas pela Segunda Câmara.68 
 

Apesar da reformulação e das contribuições dadas ao tema, bem como 

inúmeras deliberações e resoluções que consolidaram a matéria dos direitos autorais 

 
66 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, 
p. 410. 
67 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 7. ed., atualizado por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019, p. 148. 
68 BRASIL. Decreto nº 84.252. de 28 de novembro de 1979. Reorganiza o Conselho Nacional de 
Direito Autoral e dá outras providências. Disponível em: 
<https://legis.senado.leg.br/norma/506892/publicacao/15672731>. Acesso em: 30 set. 2020. 
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no nosso país, o CNDA foi desativado em 1990 com a extinção, pelo então Presidente 

da República Fernando Collor de Mello, do Ministério da Cultura.  

Nesse sentido, virou letra morta toda a parte da Lei nº 5.988/73 que tratava 

da gestão coletiva e outras questões referentes à propriedade intelectual. Conforme 

relembra Valente, “embora Itamar Franco tenha reativado o MinC em 19 de novembro 

de 1992, o CNDA nunca foi reativado”.69  

Da estrutura do Conselho restou apenas a Coordenação do Direito Autoral 

(CDA), responsável por lidar com as negociações dos tratados internacionais da 

época e com as discussões acerca do projeto que mais tarde viria a ser a atual Lei de 

Direitos Autorais brasileira. 

 Dessa forma, o ECAD passou a atuar como mandatário legal dos titulares de 

direitos autorais, e a promulgação da Lei nº 9.610/98 consagrou a sua atuação no art. 

99, §2º, com redação posteriormente alterada pela Lei nº 12.853 de 2013: “O escritório 

central e as associações a que se refere este Título atuarão em juízo e fora dele em 

seus próprios nomes como substitutos processuais dos titulares a eles vinculados”.70  

Com o fim do CNDA e a exclusividade do ECAD no tocante à administração 

dos direitos autorais, inúmeras críticas e denúncias foram realizadas ao longo dos 

anos. De acordo com Valente: 

 
Com o tempo, o ECAD iria assumindo as funções do antigo CNDA, como 
estabelecer regras de arrecadação e distribuição, aprovar contratos com 
associações estrangeiras, aceitar sociedades sob seu guarda-chuva. 
Titulares não tinham mais uma instância acima do ECAD, e começaram a 
buscar apoio de deputados e senadores; a consequência foi a instalação de 
uma série de CPIs, que tiveram o condão de macular fortemente a imagem 
pública do sistema de gestão coletiva – primeiro, duas em âmbito federal – 
uma na Câmara, outra no Senado, entre 1995 e 1996 -; depois, três estaduais 
– Assembleias Legislativas de São Paulo (2009), Mato Grosso do Sul (2005) 
e Rio de Janeiro (2011) -; por fim, uma última no Senado, em 2012.71 
 

Antes de aprofundar o estudo para as denúncias referentes à atuação do 

ECAD, é necessário analisar a sua estrutura através das associações que o compõem 

e do funcionamento do processo de arrecadação e distribuição dos direitos autorais. 

 

 
69 VALENTE, Mariana Giorgetti. A construção do direito autoral no Brasil: cultura e indústria em 
debate legislativo. Belo Horizonte: Letramento, 2019, p. 101. 
70 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 30 set. 2020. 
71 VALENTE, Mariana Giorgetti. A construção do direito autoral no Brasil: cultura e indústria em 
debate legislativo. Belo Horizonte: Letramento, 2019, p. 103. 
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3.1.2. Associações filiadas ao ECAD 

 

O ECAD é atualmente composto por sete associações de gestão coletiva de 

obras musicais: Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC. A elas 

incumbe a administração do escritório central e a representação de todos os 

compositores, músicos, editores, intérpretes e produtores fonográficos filiados.72 

Estas instituições definem em Assembleias Gerais, conforme destaca 

Cocurutto, as normas e os critérios de arrecadação e distribuição praticados pelo 

ECAD: 

 
É abrangente a atuação das sete associações de gestão coletiva perante o 
ECAD. Além da função fiscalizadora do próprio órgão, com a finalidade de 
defesa do direito privado de cada associado à justa distribuição dos direitos 
autorais obtidos através da arrecadação de direitos autorais de obras 
musicais postas em execuções públicas, as associações integram a 
Assembleia Geral do ECAD, “responsável pela fixação de preços e de todas 
as regras de arrecadação e distribuição dos valores, sendo estas baseadas 
em critérios utilizados internacionalmente”.73 
 

O Estatuto do ECAD é o documento que norteia a finalidade das associações, 

disciplinando, dentre outros tópicos, os seus direitos e deveres: 

 
Art. 9º Constituem direito das Associações: 
a) a participação na gestão coletiva, incluída a defesa judicial e extrajudicial, 
bem como a arrecadação unificada e a distribuição dos direitos autorais de 
seus associados e representados; 
b) a percepção dos valores arrecadados que, no momento da distribuição, 
couberem a seus associados e representados; 
c) o recebimento de taxa de administração para a manutenção de suas 
atividades, proporcional ao que lhe couber; 
d) a solicitação e o recebimento de informações e a proposição de 
providências; 
e) a convocação, a participação e o exercício do voto na Assembleia Geral. 
(...) 
Art. 11º São deveres das Associações: 
a) comunicar ao ECAD a composição e as alterações de seus órgãos 
diretivos; 
b) informar regularmente ao ECAD os dados cadastrais de seus titulares, 
obras e fonogramas; 
c) prestar informações necessárias ao funcionamento do ECAD; 
d) evitar atos que comprometam a defesa dos direitos autorais; 
e) comprometer-se a agir dentro de padrões éticos necessários à boa 
convivência institucional entre as associações integrantes do ECAD.74 

 
72 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. O Ecad: Gestão coletiva. 
Disponível em: <https://www3.ecad.org.br/o-ecad/gestao-coletiva/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 
30 set. 2020. 
73 COCURUTTO, Rafael Clementi. Direitos autorais: a gestão coletiva de obras musicais. 1. ed. 
São Paulo: Leud, 2020, p. 127. 
74 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. Estatuto Social. Disponível em: 
<https://www3.ecad.org.br/o-ecad/Documents/estatuto%20(2).pdf>. Acesso em: 30 set. 2020. 
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O capítulo IV do Estatuto define o rol de penalidades cometidas pelas 

Associações que acarretam a sua exclusão do ECAD. São elas: 

 
a) deixar de representar titulares de direitos de autor e/ou conexos 
decorrentes da execução pública de obras musicais, lítero-musicais e de 
fonogramas, em todas as suas formas;  
b) dissolver-se ou extinguir-se pela vontade dos sócios ou por decisão judicial 
transitada em julgado;  
c) tiver sua habilitação cancelada pelo Ministério da Cidadania, conforme os 
artigos 98, § 1º e 98-A da LDA; 
d) sofrer a aplicação da pena disciplinar prevista no artigo 14 b) deste 
Estatuto.75  
 

No caso das penalidades previstas nas alíneas “a” e “d” mencionadas acima, 

elas dependerão de decisão definitiva a ser proferida em sede administrativa pela 

Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo ou de decisão judicial 

transitada em julgado, na forma do parágrafo único do art. 12º do Estatuto do ECAD.76 

Segundo Rafael Clementi Cocurutto: 

 
Em suma, as sete associações cumprem a mesma finalidade dentro do 
sistema de gestão coletiva, sendo elas mandatárias de seus usuários para a 
defesa dos direitos autorais na esfera judicial e extrajudicial, além de cumprir 
seu papel dentro do ECAD, para fixar os parâmetros de arrecadação e 
distribuição e apreciar administrativamente eventuais pendências nessas 
atividades. Incumbe, portanto, ao próprio usuário, detentor dos direitos 
autorais de obra musical, a faculdade de se vincular a uma associação ou a 
outra, de acordo com sua afinidade e respaldo que este espera do ente.77 
 

É notável, portanto, a importância do associativismo, que vem a ser o “poder 

privado de autorregulamentação e iniciativa, (...) para o devido controle e fiscalização 

da arrecadação de direitos patrimoniais”.78 Os detalhes envolvendo o processo de 

arrecadação dessas associações serão expostos a seguir. 

 

 

 

 

 

 
75 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. Estatuto Social. Disponível em: 
<https://www3.ecad.org.br/o-ecad/Documents/estatuto%20(2).pdf>. Acesso em: 30 set. 2020. 
76 Ibidem. 
77 COCURUTTO, Rafael Clementi. Direitos autorais: a gestão coletiva de obras musicais. 1. ed. 
São Paulo: Leud, 2020, p. 131. 
78 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 7. ed., atualizado por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019, p. 143. 
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3.1.3. O processo de arrecadação e distribuição dos direitos patrimoniais de 

autor 

 

O ECAD arrecada os direitos autorais e distribui os valores para as 

associações. Estas, por sua vez, ficam responsáveis por remunerar os artistas e 

demais titulares filiados.  

De acordo com dados da ABRAMUS, os percentuais societários e do ECAD 

se dividem da seguinte forma: 85% do valor é distribuído aos titulares, 10% fica para 

o ECAD e 5% é direcionado às associações.79 

A atividade de arrecadação realizada pelo ECAD na execução pública de 

obras e fonogramas musicais, como aponta Costa Netto, “é embasada em critérios 

objetivos e consequentes valores consubstanciados em tabela de preços”.80  

A legitimidade de fixação de preços e critérios é prerrogativa constitucional 

assegurada no art. 5º, inciso XXVIII, alínea “b”, da Constituição Federal.81 Ademais, 

as disposições da Lei nº 9.610/98 servem como base para as normas de arrecadação 

de direitos autorais de execução pública musical. 

Nesse sentido, o processo de arrecadação é regulado por um documento 

contendo 59 artigos abrigados em 8 capítulos que abordam as definições, os 

princípios e normas gerais da arrecadação, os critérios de proporcionalidade da 

cobrança, a concessão da licença para execução pública musical, entre outros.82 

O documento também apresenta anexos contendo tabelas de preços de 

diversas categorias, como rádio e televisão pública com conteúdo de entretenimento, 

por exemplo.83 

Sobre a fixação dos preços de forma geral, Costa Netto apresenta a seguinte 

análise: 

 
Como regra fundamental de fixação de preço para o direito autoral não se 
pode dar ao usuário de obras musicais como essência de sua atividade o 
mesmo tratamento em relação àquele que a utiliza apenas de maneira 

 
79 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MÚSICA E ARTES. ABRAMUS – Pagamentos. Disponível em: 
<https://www.abramus.org.br/musica/pagamentos/>. Acesso em: 02 out. 2020. 
80 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, 
p. 459. 
81 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 02 out. 2020. 
82 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. Regulamento de Arrecadação. 
Disponível em: <https://www3.ecad.org.br/eu-uso-musica/Documents/regulamento-de-
arrecadacao.pdf>. Acesso em: 03 out. 2020. 
83 Ibidem. 



38 

 

complementar. Assim, uma emissora de rádio ou televisão não pode 
prescindir da obra musical em suas transmissões, mas um restaurante, por 
exemplo, pode suprimir música ambiental de suas dependências sem 
comprometer ou desvirtuar a sua atividade principal. (...) 
Por isso, é adequado concluir – como regra geral – que, nos casos em que a 
utilização da obra intelectual seja condição essencial para as atividades do 
usuário, este deverá remunerar seus titulares com uma participação 
percentual da receita daquele em decorrência dessas atividades, o que seria, 
contudo, impróprio para a hipótese de quem faz uso dessa obra apenas de 
forma complementar – e não fundamental - às suas atividades.84 
 

Segundo o ECAD, no tocante à definição do valor a ser pago, considera-se 

“fatores como o local em que a música é tocada, sua importância para o negócio, o 

ramo de atividade, tipo de utilização musical e região socioeconômica do 

estabelecimento”.85 

Em relação à distribuição, há a divisão entre os direitos autorais e os direitos 

conexos, estes são existindo com a reprodução do fonograma. Dessa forma: 

 
Quando um fonograma é executado, há a distribuição de direitos autorais e 
conexos. Do valor total arrecadado de um fonograma, 2/3 vai para a parte 
autoral (autor/compositor; editor/subeditor) e 1/3 vai para a parte conexa 
(intérpretes, músicos e produtor fonográfico.86 
 

Da mesma forma que o processo de arrecadação dispõe de documento 

específico, a distribuição dos direitos autorais também possui regulamento próprio, 

com a fixação de regras e critérios estabelecidos pelas Associações integrantes da 

gestão coletiva em Assembleia Geral. Os principais objetivos do regulamento de 

distribuição são “a proteção das execuções musicais efetivamente identificadas e a 

distribuição dos créditos aos titulares por meio de suas respectivas Associações”.87 

Conforme estabelece o art. 19 do Regulamento de Distribuição do Escritório 

Central, “a distribuição dos direitos de autor e dos que lhe são conexos, arrecadados 

pelo Ecad, será feita de forma direta ou indireta, obedecendo à proporção de 66,67% 

para a parte autoral e 33,33% para a parte conexa”.88 

 
84 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, 
p. 461-462. 
85 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. Eu uso Música - Arrecadação: 
O valor da música. Disponível em: <https://www3.ecad.org.br/eu-uso-
musica/arrecadacao/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 03 out. 2020. 
86 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MÚSICA E ARTES. ABRAMUS – Pagamentos. Disponível em: 
<https://www.abramus.org.br/musica/pagamentos/>. Acesso em: 02 out. 2020. 
87 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. Regulamento de Distribuição. 
Disponível em: <https://www3.ecad.org.br/eu-faco-
musica/Documents/regulamento_de_distribuicao.pdf>. Acesso em: 04 out. 2020. 
88 Ibidem. 
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A distribuição direta, contemplada no capítulo VI do regulamento, é aquela em 

que o repasse dos direitos autorais é feito tendo como base as informações recebidas 

pelo ECAD dos usuários da música. Esse tipo de distribuição, na forma do art. 20, § 

2º, contempla os segmentos de shows, serviços digitais e cinema.89 

Por sua vez, a distribuição indireta consiste na “divisão da verba líquida 

arrecadada pelas obras musicais e dos fonogramas nacionais e estrangeiros 

protegidos captados pelo critério de amostragem estatística”.90 Ela contempla os 

segmentos de rádio, tv por assinatura, música ao vivo, casas de festas, entre outros. 

Sobre a escolha pelo sistema de amostragem nesse tipo de distribuição, o ECAD 

apresenta a seguinte justificativa no art. 23 do regulamento: 

 
§2º A adoção do critério de amostragem previsto neste regulamento justifica-
se em razão da dimensão do país, da grande quantidade de usuários, das 
informações ausentes, insuficientes ou incorretas prestadas, o que inviabiliza 
e torna impraticável a apuração exata da totalidade de músicas executadas 
para realizar a distribuição de forma direta.91 
 

O estudo apresentado até aqui sobre o funcionamento do ECAD não é focado 

nas particularidades que envolvem a arrecadação e a distribuição, como pontuar todas 

as tabelas de preços ou os inúmeros segmentos contemplados nos regulamentos 

citados, por exemplo. Ainda assim, de forma geral, os detalhes mais relevantes no 

tocante à sua atuação e ao seu regimento foram destacados pois servem como ponto 

inicial para abordar as denúncias envolvendo o Escritório Central que culminaram em 

Comissões Parlamentares de Inquérito e, posteriormente, na Lei nº 12.853/2013, o 

que será visto a seguir. 

 

3.2. AS CPIs DO ECAD 

 

Conforme já citado, a instalação de Comissões Parlamentares de Inquérito 

para investigar denúncias no tocante à atuação do ECAD são recorrentes desde que 

o Escritório passou a assumir as funções do extinto CNDA.  

Em 2009, o Relatório Final da CPI do ECAD na Assembleia Legislativa de São 

Paulo concluiu que com o fim deste órgão, desativado no início do governo Collor, 

 
89 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. Regulamento de Distribuição. 
Disponível em: <https://www3.ecad.org.br/eu-faco-
musica/Documents/regulamento_de_distribuicao.pdf>. Acesso em: 04 out. 2020. 
90 Ibidem. 
91 Ibidem. 
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“criou-se um vazio administrativo e institucional que se vem nitidamente refletido nas 

inter-relações da classe artística com as associações e destas com o ECAD, o que 

tem resultado num sem número de disputas (...)”.92 

A ausência do poder de fiscalização do governo, de acordo com o mesmo 

documento, deu origem a inúmeras irregularidades que foram discutidas em CPIs 

anteriores, mas não produziram os resultados esperados. Vale citar trecho da 

justificativa que, em 2005, instituiu a CPI do ECAD na Assembleia Legislativa do Mato 

Grosso do Sul: 

 
Em novembro de 1995, foram concluídas as investigações da Comissão 
Parlamentar de Inquérito que ficou conhecida como a CPI do ECAD. Foram 
encaminhados à Polícia Federal e aos Ministérios Públicos federal e 
estaduais cópias do relatório final onde existem veementes indícios de ilícitos 
penais como: Falsidade Ideológica, Sonegação Fiscal, Apropriação Indébita, 
Enriquecimento Ilícito, Formação de Quadrilha, Formação de Cartel e Abuso 
de Poder Econômico, entre outros, com indigitamento dos seus autores e 
farta documentação. 
Passados quase dez anos, a sociedade brasileira ainda não foi totalmente 
informada das providências tomadas. A situação dos autores e usuários do 
Direito Autoral continua praticamente a mesma. Estes, os usuários, pagam 
preços exorbitantes, sem qualquer critério nacional; aqueles, os autores, 
recebem importâncias ridículas, sem qualquer possibilidade de fiscalização e 
aferição dos valores que lhe são devidos.93 
 

A síntese das críticas em relação ao ECAD, segundo pesquisa de Antônio 

Augusto Iloízio de Faria Bastos, dizia respeito à falta de transparência em sua atuação; 

à distribuição inadequada dos valores arrecadados; e à cobrança abusiva dos 

valores.94 

Todas as Comissões apontavam a necessidade de reforma do sistema de 

gestão coletiva, e após a CPI de 2010 na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e 

a intensa judicialização de casos envolvendo a cobrança de direitos autorais, o cenário 

começa a sofrer importantes mudanças. 

 
92 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Relatório final: Comissão parlamentar de 
inquérito constituída com a finalidade de investigar possíveis irregularidades praticadas pelo 
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, referentes ao eventual abuso, bem 
como à falta de critérios na cobrança de direitos autorais. Disponível em: 
<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/arquivoWeb/com/cpi_ecad_relatorio_final.pdf>. Acesso em: 07 
out. 2020. 
93 Ibidem. 
94 BASTOS, Antônio Augusto Iloízio de Faria. Gestão coletiva de direitos autorais da execução 
pública musical no Brasil: o processo de reforma do sistema ECAD pela lei 12.853 de 2013. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Direito FGV, Fundação 
Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2014. 94 f. p. 26. Disponível em: 
<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/13901/TCC%20ANT%C3%94NIO%20
AUGUSTO%20ILO%C3%8DZIO%20DE%20FARIA%20BASTOS.pdf>. Acesso em: 07 out. 2020. 
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Em 2011 foi criada uma nova CPI, desta vez no Senado Federal e presidida 

pelo senador Randolfe Rodrigues, para investigar irregularidades praticadas pelo 

ECAD na arrecadação e distribuição dos recursos oriundos do direito autoral, o 

modelo de gestão coletiva centralizada de direitos autorais de execução pública no 

Brasil, abusos de ordem econômica e prática de cartel no arbitramento de valores e a 

necessidade de aprimorar a Lei nº 9.610/98.95 

Tendo como relator o senador Lindberg Farias, a Comissão concluiu os 

trabalhos em abril do ano seguinte e apresentou um extenso relatório que merece ser 

analisado. 

A Comissão analisou inúmeras denúncias recebidas envolvendo o ECAD e 

suas associações e, em Relatório Final, trouxe detalhes das que considerou mais 

relevantes para a composição de um diagnóstico a respeito do sistema de gestão 

coletiva de direitos autorais no Brasil. 

A denúncia que mais ensejou investigações pela CPI esteve relacionada ao 

episódio conhecido como “Caso Milton Coitinho”. Em abril de 2011, o jornal O Globo 

tornou público o caso de um suposto compositor de trilhas sonoras para cinema, 

chamado Milton Coitinho dos Santos, que teria trabalhado em obras de Glauber 

Rocha, Anselmo Duarte e José Mojica Marins. Coitinho teria recebido, no total, a 

quantia de R$ 127.800,00 de direitos autorais do ECAD durante os anos de 2009 e 

2010, referentes à composição das supostas trilhas. 

Desde então, várias trilhas de inúmeros gêneros teriam sido registradas em 

nome de Coitinho, não sendo ele o verdadeiro autor de nenhuma delas. Em 

depoimento prestado à CPI, a então diretora executiva da União Brasileira de 

Compositores (UBC) se ateve ao tema: 

 
Concluímos que a fraude só poderia ter sido cometida por alguém com 
expertise na documentação e cadastramento de cue sheets, com acesso à 
base de dados do Ecad e às bases internacionais, com acesso à informações 
a respeito de pendências de pagamento de direitos de trilhas de filme, no 
Brasil e no exterior, reunindo a oportunidade – a efetiva existência de créditos 
pendentes de pagamento – e a coragem para cometer um crime dessa 
natureza, agravado pelo roubo de identidade de terceiros com finalidade de 
cometer crime.96 
 

 
95 SENADO FEDERAL. CPI DO ECAD – RELATÓRIO FINAL. Disponível em: 
<https://migalhas.uol.com.br/arquivo_artigo/art20120424-03.pdf>. Acesso em: 07 out. 2020. 
96 Ibidem, p. 814. 



42 

 

Após a investigação, foi apurado pela polícia que a fraude foi realmente 

praticada por um funcionário da UBC, que utilizava o computador da própria 

associação para encaminhar mensagens em nome do autor. O verdadeiro Milton 

Coitinho dos Santos era motorista de ônibus e recebeu indenização pelos infortúnios 

sofridos.  

Além da condenação sofrida pela UBC, o ECAD também respondeu 

solidariamente pois, de acordo com a sentença proferida pela juíza Célia Cristina 

Veras Perotto, “a simples existência de cláusula em seu estatuto que isenta de 

responsabilidade o ECAD não tem o condão de, por si só, afastar a responsabilidade 

que decorre da Lei Civil”.97 

Outro importante destaque que o Relatório Final da CPI traz diz respeito às 

expulsões de algumas associações dos quadros do ECAD. O texto relembra que, 

conforme se pode depreender da leitura do artigo 99 da Lei nº 9.610/98, a existência 

de um escritório central de arrecadação e distribuição é facultada, não 

necessariamente significando que a entidade prevista em lei fosse a já efetivamente 

instituída. Nesse sentido, tão logo foi publicada a lei em 1998 e algumas sociedades 

de gestão coletiva decidiram criar uma entidade com a feição de um escritório central, 

o Conselho Nacional de Direitos de Execução (CNDE).98 

Como resultado, o ECAD então estabelecido expulsou, em abril de 1999, as 

associações ligadas a essa nova proposta: a Associação de Intérpretes e Músicos 

(ASSIM), a Associação Nacional de Autores, Compositores e Intérpretes de Música 

(ANACIM), a Sociedade de Autores Brasileiros e Escritores de Música (SABEM) e a 

Sociedade Administradora de Direitos de Execução Musical do Brasil (SADEMBRA).99 

Ainda, o documento da Comissão detalhou mais algumas denúncias 

envolvendo o ECAD, selecionadas com o intuito de apontar as principais falhas do 

sistema de gestão coletiva, como a substituição de serviço de auditoria contratado 

pelo Escritório Central, a apropriação indevida dos créditos retidos pertencentes aos 

 
97 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Comarca de Bagé. 1ª Vara Cível.  
Ação Indenizatória. Processo 004/ 1.11.0004787-5. Milton Coitinho dos Santos, Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição – ECAD e União Brasileira de Compositores – UBC. Juíza Prolatora Célia 
Cristina Veras Perotto, Sentença 21 de agosto de 2012. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/dl/sentenca-vara-bage-rs-condena-ecad-ubc.pdf>. Acesso em: 07 out. 
2020. 
98 SENADO FEDERAL. CPI DO ECAD – RELATÓRIO FINAL. p. 863. Disponível em: 
<https://migalhas.uol.com.br/arquivo_artigo/art20120424-03.pdf>. Acesso em: 07 out. 2020. 
99 Ibidem. 
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detentores dos direitos autorais de execução musical e, dentre outras, a formação de 

cartel pelo ECAD e suas associadas, esta última servindo como conclusão da CPI. 

 

3.2.1. Irregularidades apontadas pela Comissão 

 

Ao concluírem os trabalhos da CPI do ECAD em 2012, os senadores 

reconheceram a inegável importância da instituição para os autores brasileiros. 

Entretanto, o entendimento foi o de que o órgão acabou sendo maculado ao longo dos 

anos, transformando-se em um cartel: 

 
Ao longo de um ano de trabalho e depois de reunir milhares de páginas de 
documentos e depoimentos de titulares de direitos autorais, de usuários e de 
autoridades públicas, a Comissão formou a robusta convicção de que o 
surgimento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição dos Direitos 
Autorais – Ecad, em 1973, representou uma grande conquista dos autores 
brasileiros. Mas, em seus 40 anos de existência, o Ecad se degenerou. De 
órgão meramente executivo de arrecadação e distribuição, tornou-se uma 
instituição poderosa, que está a desafiar alguns dos princípios elementares 
do Estado Democrático de Direito. De instituição, que deveria ser um meio 
pelo qual os titulares de direitos autorais perceberiam o que lhe é devido, o 
Ecad tornou-se um fim em si mesmo. Voltado para seu próprio umbigo – e 
para os interesses de seus controladores e dirigentes – o Ecad transmudou-
se em cartel, pernicioso para a ordem econômica brasileira, e muito distante 
do que reivindica a classe artística, protagonizando toda sorte de desvios e 
ilícitos.100 
 

O relator Lindberg Farias afirmou que os diretores do ECAD cometeram 

crimes como sonegação fiscal, enriquecimento ilícito, formação de quadrilha e 

falsidade ideológica e, em suas palavras, definiu o Escritório Central como sendo “uma 

grande caixa preta, uma estrutura muito burocratizada, ineficiente, sem controle, sem 

transparência alguma”.101 

O presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues, concluiu que “o modelo 

vigente de arrecadação e distribuição dos direitos autorais é prejudicial aos artistas, 

beneficiando apenas as grandes gravadoras”.102 

A principal conclusão da CPI do ECAD no Senado Federal foi a de que era 

preciso submeter o ECAD à lei e, sobretudo, à Constituição Federal para acabar com 

 
100 SENADO FEDERAL. CPI DO ECAD – RELATÓRIO FINAL. p. 1022-1023. Disponível em: 
<https://migalhas.uol.com.br/arquivo_artigo/art20120424-03.pdf>. Acesso em: 07 out. 2020. 
101 CAVALCANTI, Celso. CPI do Ecad apontou irregularidades no setor de direitos autorais. Rádio 
Senado, 2012. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/cpi-do-ecad-apontou-
irregularidades-no-setor-de-direitos-autorais>. Acesso em: 07 out. 2020. 
102 Ibidem. 
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os “traços de autoritarismo nas práticas do órgão”103. Além disso, anexado ao relatório 

final da CPI constava a proposta de projeto de lei para reformar a gestão coletiva, 

protocolado como PLS 129/2012 em nome da própria Comissão. As mudanças 

propostas foram organizadas em cinco frentes: 

 
a) TRANSPARÊNCIA: o projeto de lei cria obrigações claras de transparência 
para gestão coletiva, por se tratar de atividade que afeta número difuso de 
pessoas, tanto na sociedade quanto no segmento de artistas, produtores e 
titulares de direitos. 
b) EFICIÊNCIA: o projeto estabelece a eficiência como princípio, tanto técnico 
quanto econômico. Artistas terão direito a serem informados sobre seus 
direitos e créditos. Além disso, as regras de concorrência previstas na 
Constituição Federal aplicam-se à gestão coletiva. 
c) MODERNIZAÇÃO: o projeto reorganiza a gestão coletiva, racionalizando 
a estrutura das associações que a compõem. As associações passam a ser 
divididas por direitos específicos. Estabelece também o princípio da 
modernização tecnológica em favor do artista e dos titulares de direitos 
autorais. 
d) REGULAÇÃO: o projeto mantém a existência de um único Escritório 
Central; em contrapartida, este fica subordinado ao Ministério da Justiça, que 
funcionará como instância reguladora e supervisora. 
e) FISCALIZAÇÃO: o projeto atribui ao Ministério da Justiça a prerrogativa de 
fiscalizar a gestão coletiva, selecionando e homologando as entidades por ela 
responsáveis e prevenindo abusos, inclusive quanto ao arbitramento de 
preços.104 
 

Ainda, a CPI atribuía ao Ministério da Justiça a competência para 

regulamentar, mediar conflitos e fiscalizar a gestão coletiva por meio da recriação do 

Conselho Nacional de Direitos Autorais e da criação de uma Secretaria de Direitos 

Autorais. 

O Escritório Central questionou por completo o conteúdo do Relatório Final da 

CPI, alegando que o documento “apresentou inúmeros erros conceituais em relação 

ao trabalho do Ecad e das associações que o integram”105 e que a Comissão “nada 

conseguiu provar apesar de ter analisado por mais de seis meses todas as atividades 

do Ecad dos últimos 10 anos”106. Em nota oficial, o ECAD questionou os supostos 

interesses escondidos por trás da CPI: 

 
O Escritório busca junto ao Judiciário o devido pagamento dos direitos 
autorais das músicas executadas pelas emissoras de TC, que apresentam os 

 
103 SENADO FEDERAL. CPI DO ECAD – RELATÓRIO FINAL. p. 1031. Disponível em: 
<https://migalhas.uol.com.br/arquivo_artigo/art20120424-03.pdf>. Acesso em: 07 out. 2020. 
104 Ibidem, p. 1036. 
105 UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. Comunicados. Disponível em: 
<http://www.ubc.org.br/Anexos/Comunicados/8daba2abf80f4ee7a74ce12c053f2bd9.html>. Acesso 
em: 04 out. 2020. 
106 MIGALHAS. Relatório final da CPI do Ecad é aprovado e órgão se manifesta. Disponível em: 
<https://migalhas.uol.com.br/quentes/154478/relatorio-final-da-cpi-do-ecad-e-aprovado-e-orgao-se-
manifesta>. Acesso em: 04 out. 2020. 
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maiores índices de inadimplência com a classe artística musical 
brasileira. Juntas, as TVs já somam mais de R$ 1 bilhão de dívida com 
o ECAD. A inadimplência de TV por assinatura, por exemplo, em 2011, foi de 
98% e da TV aberta foi de quase 70%. São valores expressivos que 
mudariam a vida de muitos artistas. As emissoras de rádio também têm um 
peso importante na distribuição de direitos autorais: mais de 30 milhões de 
reais deixaram de ser pagos aos artistas que tiveram suas músicas 
executadas em rádios no ano de 2011. (...) Apesar de tudo isso, não há 
uma linha sequer em todo o relatório de 403 páginas recriminando essa 
atitude desrespeitosa e lesiva das emissoras de rádio, TV e TV por 
Assinatura.107 
 

Além disso, o ECAD também se manifestou à época sobre o projeto de lei que 

acompanhava o relatório e sobre a sugerida subordinação do órgão ao Ministério da 

Justiça. Segundo o Escritório Central, a razão para essa sugestão consistia no fato de 

que os antigos opositores do sistema de gestão coletiva musical e do próprio Escritório 

estavam, naquele momento, no Ministério da Justiça, e eram “célebres por propor a 

tão falada flexibilização dos direitos autorais, sob a bandeira da necessidade de se 

modernizar a lei autoral no Brasil”.108  

Apesar das alegações feitas pelo Escritório Central contrárias à conclusão da 

CPI, a instituição não mais conseguiu evitar que as mudanças no sistema de gestão 

coletiva no Brasil deixassem de ser efetivamente realizadas. Tem-se, portanto, a 

primeira reforma da Lei de Direitos Autorais vigente responsável por alterar artigos 

referentes à gestão coletiva, e que será detalhada a seguir.  

 

3.3. A LEI Nº 12.853/2013 

 

O Projeto de Lei do Senado Federal 129/2012, fruto da CPI de 2011, 

estabelecia uma nova legislação de 15 artigos voltada a tratar especificamente da 

gestão coletiva, removendo, portanto, a matéria da Lei de Direitos Autorais vigente. O 

documento estabelecia “regras mínimas de transparência, eficiência e idoneidade”109 

 
107 MIGALHAS. Relatório final da CPI do Ecad é aprovado e órgão se manifesta. Disponível em: 
<https://migalhas.uol.com.br/quentes/154478/relatorio-final-da-cpi-do-ecad-e-aprovado-e-orgao-se-
manifesta>. Acesso em: 04 out. 2020. 
108 UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. Comunicados. Disponível em: 
<http://www.ubc.org.br/Anexos/Comunicados/8daba2abf80f4ee7a74ce12c053f2bd9.html>. Acesso 
em: 04 out. 2020. 
109 SENADO FEDERAL. PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 129, DE 2012. Dispõe sobre a Gestão 
Coletiva de Direitos Autorais e estabelece condições para o exercício das prerrogativas do Escritório 
Central cujo objetivo é a arrecadação e a distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras 
musicais e literomusicais e de fonogramas. p. 11. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=4067709&ts=1594007002850&disposition=inline>. Acesso em: 08 out. 2020. 
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e atribuía ao Ministério da Justiça a competência para regular a gestão coletiva, sob 

a seguinte justificativa: 

 
A indicação do Ministério da Justiça é relevante, pois se trata do Ministério 
responsável por gerir diversas áreas conexas ao tema da gestão coletiva. Por 
exemplo, encontra-se no âmbito do Ministério da Justiça a atribuição de gerir 
o sistema de defesa da concorrência, o Departamento de Proteção e Defesa 
do Consumidor (DPDC), o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, a 
articulação para a defesa dos direitos difusos, de diversas naturezas, (...). 
Dessa forma, o Ministério da Justiça já possui hoje as capacidades instaladas 
e necessárias conexas à supervisão das associações da sociedade civil que 
promovem a gestão coletiva dos direitos autorais, bem como o Escritório 
Central formado por elas.110 
 

Dessa forma, o parágrafo 1º do art. 2º do referido projeto de lei estabelecia 

que seria competência do Ministério da Justiça, através do respectivo órgão 

competente, “selecionar e habilitar uma única associação responsável pela gestão 

coletiva por cada segmento de direitos, que se reunirão em um único Escritório Central 

que exercerá a função de arrecadação e distribuição (...)”.111 

Ao propor a organização de uma única associação por segmento, o projeto 

de lei tinha como objetivo incentivar a concorrência entre as associações que 

congregavam diferentes tipos de titulares. 

O art. 5º estabelecia, sob análise do Ministério da Justiça, critérios para a 

concessão da habilitação para o exercício da atividade de arrecadação e distribuição, 

sendo eles, em sua maioria, a apresentação de documentos que demonstrassem as 

condições necessárias para que a entidade solicitante fosse apta a assegurar uma 

administração idônea, eficaz e transparente. 

No entanto, em junho de 2013, o projeto ganhou um novo relator: o senador 

Humberto Costa, que apresentou emenda substitutiva com expressivas mudanças ao 

PLS 129/2012. De acordo com a pesquisa de Antônio Bastos: 

 
O novo ímpeto no PLS 129/2012 ocorreu muito pela mobilização de famosos 
artistas de música brasileira. Muitos se mobilizaram em torno do grupo 
“Procure Saber”, formado a partir de abril de 2013, encabeçado por Paula 
Lavigne e outros estavam no Grupo Ação Parlamentar Pró-Música (GAP). 
Além disso, foi recebido o apoio também da Ministra da Cultura Marta Suplicy, 
que afirmou: “O Ecad tem que existir para arrecadar e o PLS 129 levará à 

 
110 SENADO FEDERAL. PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 129, DE 2012. Dispõe sobre a Gestão 
Coletiva de Direitos Autorais e estabelece condições para o exercício das prerrogativas do Escritório 
Central cujo objetivo é a arrecadação e a distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras 
musicais e literomusicais e de fonogramas. p. 12-13. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=4067709&ts=1594007002850&disposition=inline>. Acesso em: 08 out. 2020. 
111 Ibidem, p. 1-2. 
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transparência”. Esses artistas passaram a advogar pela aprovação do 
projeto, tendo um papel crucial para tanto.112 
 

O substitutivo discordava da necessidade de criação de um novo diploma 

legal, tendo em vista que a Lei nº 9.610/98 já versava de modo amplo sobre os direitos 

autorais. Dessa forma, o mais coerente seria a realização de alterações na própria lei 

mencionada.113 

Ainda, o documento afirma que, após contatos realizados com os setores 

interessados na aprovação do PLS 129/2012, concluiu em atribuir a competência para 

habilitar e fiscalizar as associações de gestão coletiva de direitos autorais ao 

Ministério da Cultura, tendo em vista a pertinência mais próxima entre a sua atuação 

e a matéria discutida, em vez do Ministério da Justiça.  

 
Não há dúvida de que o direito autoral é um ramo do Direito que protege as 
criações artísticas e científicas, estas constitucionalmente identificadas como 
integrantes do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Conclui-se, assim, que 
a regulação do direito autoral está dentro das competências do Ministério da 
Cultura desde a sua criação. Portanto, nada mais natural que um projeto de 
lei que dispõe sobre a gestão coletiva de direitos autorais tenha no Ministério 
da Cultura o órgão encarregado de estabelecer as condições de 
funcionamento das entidades de gestão coletiva de direitos autorais no 
País.114 
 

Em síntese, as mudanças do substitutivo mantiveram as associações 

existentes; exigiram a necessidade de as associações se habilitarem junto ao (agora 

extinto) Ministério da Cultura; acabaram com o sistema de habilitação de uma única 

associação por categoria de titulares; estabeleceram que a fixação de preços deve 

observar a razoabilidade e a boa-fé; previram regras claras para prestação de contas, 

valendo-se das tecnologias de informação e comunicação; e definiram que as 

associações que compõem o ECAD só poderão ser dirigidas por titulares de direitos 

autorais, tendo mandato fixo de três anos, com direito a uma reeleição.115 

 
112 BASTOS, Antônio Augusto Iloízio de Faria. Gestão coletiva de direitos autorais da execução 
pública musical no Brasil: o processo de reforma do sistema ECAD pela lei 12.853 de 2013. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Direito FGV, Fundação 
Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2014. 94 f. p. 55. Disponível em: 
<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/13901/TCC%20ANT%C3%94NIO%20
AUGUSTO%20ILO%C3%8DZIO%20DE%20FARIA%20BASTOS.pdf>. Acesso em: 07 out. 2020. 
113 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – CCJ. PARECER Nº 639, DE 2013 da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 129, de 
2012, da CPI do ECAD. Relator Senador Humberto Costa. p. 12. Disponível em: 
<https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=4067727&ts=1594007002976&disposition=inline>. Acesso em: 04 out. 2020. 
114 Ibidem, p. 13. 
115 Ibidem, p. 13-16. 
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Sobre a necessidade de estabelecimento de parâmetros gerais para a 

atuação das associações, o texto do substitutivo trouxe a seguinte ressalva: 

 
Importante notar que o Substitutivo não cuida de toda e qualquer associação 
de autores, mas somente daquelas constituídas para arrecadar e distribuir 
direitos do autor no campo da execução pública musical. O Congresso 
Nacional, como depositário da soberania popular, não pode se omitir em 
estabelecer balizas gerais para a atuação de entidades que terão a honrosa 
função de arrecadar e distribuir os direitos dos autores.116 

 
Após aprovação no Senado e na Câmara, o PLS 129/2012, nos termos do 

substitutivo do senador Humberto Costa, foi sancionado pela então Presidente Dilma 

Rousseff e em 14 de agosto de 2013 se transformou na Lei Ordinária nº 12.853/2013. 

As principais mudanças trazidas pela nova legislação, que abrangeram 

apenas o campo da gestão coletiva de direitos autorais, ocorreram parcialmente no 

Título VI (Das Associações de Titulares de Direitos Autorais e dos que lhe são 

Conexos) da Lei nº 9.610/98, alterando, portanto, a redação dos artigos 97 a 100.117 

A nova lei, considerada uma grande vitória dos artistas e comemorada por 

boa parte do setor,118 foi duramente criticada pelo ECAD e pelas associações, que 

recorreram ao Supremo Tribunal Federal questionando a sua constitucionalidade. A 

seguir, serão analisadas as ações diretas de inconstitucionalidade contra a Lei nº 

12.853/2013. 

 

3.3.1. ADIs 5062 e 5065 

 

Em novembro de 2013, o ECAD e as associações ABRAMUS, AMAR-

SOMBRÁS, ASSIM, SBACEM, SICAM e SOCINPRO protocolaram no STF uma 

petição ajuizando ação direta de inconstitucionalidade contra a nova legislação e 

 
116 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – CCJ. PARECER Nº 639, DE 2013 da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 129, de 
2012, da CPI do ECAD. Relator Senador Humberto Costa. p. 9. Disponível em: 
<https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=4067727&ts=1594007002976&disposition=inline>. Acesso em: 04 out. 2020 
117 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 08 out. 2020. 
118 LEMOS, Ronaldo. Opinião – Nova lei que fiscaliza o Ecad é vitória dos artistas. UOL, 2013. 
Disponível em: <https://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2013/07/04/opiniao---nova-lei-que-
fiscaliza-o-ecad-e-vitoria-dos-artistas.htm>. Acesso em: 08 out. 2020. 
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numerada como ADI 5062. A relatoria do processo foi distribuída ao Ministro Luiz 

Fux.119 

Poucos dias depois, a União Brasileira de Compositores (UBC), que não 

assinou a ADI 5062, protocolou uma outra contra a mesma lei, com pedido cautelar 

ensejando sua suspensão. Esta, numerada como ADI 5065, acabou sendo distribuída 

à anterior, apensando-se ao outro processo.120 

Como disposto na petição inicial da ADI 5062, o ECAD e as associações 

consideravam que a reintrodução da tutela estatal sobre o exercício dos direitos 

autorais, de natureza patrimonial, representava um retrocesso histórico e violava 

diversos preceitos constitucionais.121 

O questionamento da violação da Lei nº 12.853/2013 à Constituição Federal 

dizia respeito aos princípios da livre iniciativa, do direito de propriedade, da liberdade 

de associação e da intimidade, e a petição elencava uma série de dispositivos 

constitucionais que teriam sido supostamente violados. O ECAD e as associações 

sintetizam esse entendimento de inconstitucionalidade da lei na medida em que ela: 

 
expropria o direito de uma categoria de titulares de direitos autorais (titulares 
não originários ou derivados – herdeiros e cessionários de direitos, por 
exemplo) participar das deliberações concernentes ao aproveitamento 
econômico desses direitos; 
impõe uma forma determinada de cobrança dos direitos autorais e impede a 
prática da “blanket license” adotada no País há 40 anos; 
atribui ao Ministério da Cultura o poder de interferir nas relações contratuais 
privadas entre titulares de direitos autorais e usuários, em relação a critérios 
de cobrança, formas de oferecimento de repertório e valores de arrecadação; 
veda a celebração de contratos com cláusula de confidencialidade; 
disciplina a utilização dos direitos autorais arrecadados pelas Associações, 
inclusive limitando o percentual máximo a ser despendido na administração 
desses direitos, assim como na promoção de ações de natureza cultural e 
social; 
torna obrigatória a transferência a terceiros de informações privilegiadas, que 
constituem o know-how detido pelas Associações e pelo ECAD.122 
 

A petição inicial da ADI 5065, de forma geral, também trazia a mesma base 

de argumentação sobre violação ao princípio da liberdade de associação, à 

 
119 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 5062. Relator Ministro Luiz Fux. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4490979>. Acesso em: 04 out. 2020. 
120 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 5065. Relator Ministro Luiz Fux. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4495215>. Acesso em: 04 out. 2020. 
121 LOBO & IBEAS ADVOGADOS. PETIÇÃO INCIAL ADI/5062. p. 15. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronic
o.jsf?seqobjetoincidente=4490979>. Acesso em: 04 out. 2020. 
122 LOBO & IBEAS ADVOGADOS. PETIÇÃO INCIAL ADI/5062. p. 24-25. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronic
o.jsf?seqobjetoincidente=4490979>. Acesso em: 04 out. 2020. 
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propriedade privada, à livre iniciativa, à intimidade e aos direitos autorais como um 

todo. 

Durante o andamento do processo, o STF em março de 2014 promoveu uma 

audiência pública para ampliar discussão a respeito do tema. Participaram, ao todo, 

24 expositores: “representantes de associações de autores, compositores, 

arranjadores, regentes, músicos e intérpretes se manifestaram da tribuna na condição 

de amici curiae”.123 

O julgamento das ações teve início em abril de 2016 e, por maioria dos votos, 

o Plenário julgou improcedentes ambas as ações diretas de inconstitucionalidade. 

“Prevaleceu o entendimento do relator, Ministro Luiz Fux, no sentido de que a 

liberdade de iniciativa, propriedade privada e liberdade de associação não são, por si, 

incompatíveis com a presença de regulação estatal”.124 

O Ministro entendeu que o propósito da Lei nº 12.853/2013 foi o de aperfeiçoar 

a gestão dos direitos autorais e afirmou, na conclusão de seu voto, que a presença de 

regulação estatal não é incompatível com as garantias constitucionais de liberdade de 

iniciativa, propriedade privada e liberdade de associação, além de ressaltar que, a 

nível internacional, é variado o grau de participação do Estado na gestão coletiva de 

direitos autorais.125 

Os demais ministros seguiram o voto do relator, com exceção do Ministro 

Marco Aurélio, único a divergir. Para ele, as alterações na Lei nº 9.610/98 violaram a 

autonomia individual e as garantias constitucionais do artigo 5º, inciso XVIII, na 

medida em que representam interferência da administração pública nas 

associações.126  

 
123 REVISTA CONSULTOR JURÍDICO. Supremo nega pedido do Ecad e mantém nova Lei de 
Direitos Autorais. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-out-27/stf-nega-pedido-ecad-
mantem-lei-direitos-autorais>. Acesso em: 08 out. 2020. 
124 NOTÍCIAS STF. ADIs contra alterações na Lei de Direitos Autorais são julgadas 
improcedentes. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=328273>. Acesso em: 08 out. 
2020. 
125 SENADO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.062 DISTRITO FEDERAL. 
Setorial. Arguição de violações formais e materiais à Constituição da República. Não ocorrência. 
Escolhas regulatórias transparentes e consistentes. Margem de conformação legislativa respeitada. 
Deferência judicial. Pedido conhecido e julgado improcedente. Relator Ministro Luiz Fux. Disponível 
em: <https://www.conjur.com.br/dl/adi-lei-direitos-autorais-voto-fux.pdf>. Acesso em: 08 out. 2020. 
126 NOTÍCIAS STF – ADIs contra alterações na Lei de Direitos Autorais são julgadas 
improcedentes. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=328273>. Acesso em: 08 out. 
2020. 
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Assim, a presente monografia encerra a análise dos pontos mais relevantes 

acerca do histórico da gestão coletiva de obras musicais. Tanto o capítulo 1, 

apontando os aspectos gerais da consolidação dos direitos autorais no Brasil, quanto 

este capítulo, que tratou de configurações referentes ao Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição até a chegada da Lei nº 12.853/2013, são fontes 

importantes para a compreensão dos impasses para a reforma geral da Lei nº 

9.610/98. 

A seguir, o próximo capítulo procura explicitar esses obstáculos através de 

uma visão contemporânea dentro do contexto das novas tecnologias, dos projetos que 

buscam trazer as reformas necessárias para avançar além do campo da gestão 

coletiva dos direitos de autor, e dos argumentos dos opositores ao seu processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

4. OS PRINCIPAIS OBSTÁCULOS DIANTE DO PROCESSO DE REFORMA DA LEI 

Nº 9.610/98 

 

O período em que a Lei nº 9.610/98 é inserida no ordenamento jurídico 

brasileiro marca também a consolidação da Internet no país, que desde 1995 teve a 

sua exploração comercial liberada por aqui.127 A partir de então, até a primeira metade 

da década de 2000, verificou-se uma expansão do uso da rede mundial de 

computadores que resultou em uma transformação da sociedade por completo, 

através da popularização do uso de redes sociais e das tecnologias que popularizaram 

práticas ilícitas, como a pirataria. 

 

4.1. UMA LEI QUE NASCEU VELHA? 

 

Inúmeros conflitos surgiram imediatamente após a aprovação da lei brasileira 

de direitos autorais, decorrentes da inserção das novas práticas tecnológicas no 

cotidiano da população. É indiscutível a utilização da Internet como ferramenta de 

superação às práticas analógicas, facilitando as relações de diversas maneiras.  

No entanto, tais práticas esbarram na rigidez da legislação vigente, que não 

foi elaborada em conformidade com as modificações da era digital. Dessa forma, por 

exemplo, a Lei nº 9.610/98 não permite que um filme seja exibido em salas de aula 

sem a autorização prévia do autor, ou que seja realizada a cópia de um CD para MP3 

para uso próprio e individual.128 

De acordo com Marcos Alves de Souza, antigo coordenador-geral de direitos 

autorais do extinto Ministério da Cultura, “nossa lei é uma das mais rígidas do mundo. 

Ela está extremamente desequilibrada do ponto de vista de quem consome obras 

protegidas”.129 

Em 2012, ainda, o Brasil figurou na lista das piores leis de direitos autorais do 

mundo. O relatório divulgado pela Consumer’s International IP Watchlist mostrou o 

país ocupando a 5ª posição entre aqueles com o pior acesso às informações, tendo 

 
127 SILVA, Leonardo Werner. Internet foi criada em 1969 com o nome de “Arpanet” nos EUA. Folha de 
S.Paulo, São Paulo, 12 ago. 2001. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u34809.shtml>. Acesso em: 21 out. 2020. 
128 INTERVOZES – Coletivo Brasil de Comunicação Social. Ato pede urgência na reforma da Lei de 
Direitos Autorais. Disponível em: <https://intervozes.org.br/ato-pede-urgencia-na-reforma-da-lei-de-
direitos-autorais/>. Acesso em: 21. out. 2020. 
129 Ibidem. 
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em vista o alto grau de restrições da Lei nº 9.610/98.130 Além desse levantamento, as 

melhores e piores práticas em determinadas áreas de pesquisa também são 

elencadas: 

 
Entre as piores práticas estão a extensão do prazo de Direitos Autorais e as 
propostas que preveem o bloqueio de sites que compartilham conteúdos ou 
que supostamente ferem direitos autorais. No Brasil, o prazo é o mais extenso 
possível – 70 anos após a morte do autor – o que diminui demasiadamente o 
acesso.131 
 

Evidencia-se uma narrativa que traz como consequência a necessidade de 

reforma geral da lei brasileira de direitos autorais, que há mais de duas décadas vigora 

sem corresponder com a realidade contemporânea e até hoje sofreu modificações 

apenas em poucas questões específicas, como no caso da gestão coletiva abordado 

anteriormente. 

A questão da reforma legislativa, apesar de sua evidente inércia, é abordada 

há anos e, mesmo sofrendo oposições e não sendo tratada com a importância 

necessária ao tema, faz parte da discussão desde sempre. O período de 2007 a 2012 

é considerado como um marco no debate do processo de reforma. De acordo com 

Mariana Valente: 

 
Ainda para contextualização do lugar de que se parte, houve, no Brasil, entre 
2007 e 2012, uma ampla mobilização por reformar a Lei 9.610/98. Com um 
papel ativo do Ministério da Cultura – foi o Ministro da Cultura Gilberto Gil 
quem lançou, em 2007, o Fórum Nacional do Direito Autoral, após discussões 
feitas no âmbito da I Conferência Nacional de Cultura de 2005 -, o debate 
envolveu discussões presenciais encampadas pelo Ministério e também pela 
sociedade civil, bem como duas consultas públicas, realizadas pela internet, 
sobre minutas de lei. Foi um momento em que a pauta do acesso ao 
conhecimento ganhou centralidade nas disputas, e em que uma gama 
ampliada de atores passou a debater o direito autoral.132 
 

A seguir, a pesquisa irá focar nesse período com o intuito de analisar as 

discussões sobre o processo de reforma, tendo em vista o contexto político à época 

e, além disso, será visto o anteprojeto apresentado em 2010 e os motivos que 

impediram o seu andamento. 

 
130 DIAS, Tatiana de Mello. Brasil tem a 5ª pior lei de direitos autorais do mundo. Estadão, São Paulo, 
27 abr. 2012.  Disponível em: <https://link.estadao.com.br/blogs/tatiana-dias/brasil-tem-a-5a-pior-lei-
autoral-do-mundo/>. Acesso em: 21 out. 2020. 
131 INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC. Brasil é 5º colocado entre os 
piores regimes de direitos autorais do mundo. Disponível em: <https://idec.org.br/em-acao/em-
foco/brasil-e-5-colocado-entre-os-piores-regimes-de-direitos-autorais-do-mundo>. Acesso em: 21 out. 
2020.  
132 VALENTE, Mariana Giorgetti. A construção do direito autoral no Brasil: cultura e indústria em 
debate legislativo. Belo Horizonte: Letramento, 2019, p. 24. 
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4.2. AS INICIATIVAS DE REFORMA NOS ANOS 2000 

 

Durante o governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o cantor e 

compositor Gilberto Gil foi convidado para ocupar a vaga de ministro da Cultura, 

permanecendo no cargo de 2003 a 2008.133 Posteriormente, Juca Ferreira, Secretário-

Executivo do Ministério da Cultura durante a gestão de Gil, assumiu o cargo deixado 

pelo cantor.134 

Nesse período, o Ministério da Cultura movimentava-se no sentido de dar 

início a uma necessária “reflexão sobre os direitos autorais, por compreender ser 

fundamental adaptar o ordenamento jurídico às práticas culturais que surgiram com o 

advento das tecnologias digitais e a consolidação da internet”.135 

O discurso da necessidade de reforma da legislação já era visto desde o início 

da atuação de Gilberto Gil como ministro da Cultura. Em 2003, durante o I Congresso 

Internacional da Propriedade Intelectual, da Academia Paulista de Magistrados, Gil 

falou sobre a questão do direito autoral: 

 
O direito autoral, no último decênio, vem sofrendo modificações estruturais 
numa velocidade nunca vista anteriormente. Seja em função do impacto das 
novas tecnologias que permitem o uso cada vez mais globalizado das obras 
protegidas pelo direito autoral, seja pela importância econômica que a 
indústria cultural representa em função de investimentos e ingressos de 
recursos advindos da exportação desses produtos.  
(...) 
O acesso à cultura é um direito básico de cidadania, assim como o direito à 
educação, à saúde, à vida num ambiente saudável. Nesse sentido, reveste-
se da maior importância – no âmbito dos direitos autorais – a busca de uma 
legislação equilibrada e que tenha como objeto principal a efetiva proteção 
dos criadores nacionais. 
(...) 
Outros temas presentes na agenda deste encontro contribuirão para a 
construção de uma massa crítica mais ampla para o processo de reforma 
legislativa que o setor reclama, como os direitos dos jornalistas e escritores, 

 
133 ESTADÃO. Veja perfil de Gil e relembre sua gestão no ministério da Cultura. Disponível em: 
<https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,veja-perfil-de-gil-e-relembre-sua-gestao-no-ministerio-
da-cultura,214714>. Acesso em: 23 out. 2020. 
134 EZABELLA, Fernanda. Ex-militante estudantil, Juca Ferreira assume Cultura. O Globo, 30 jul. 2008. 
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/ex-militante-estudantil-juca-ferreira-assume-cultura-
3608422>. Acesso em: 23 out. 2020. 
135 KLANG, Helena. A questão autoral no Ministério da Cultura durante o governo Lula. p. 1. 
Disponível em: 
<http://casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/palestras/Politicas_Culturais/II_Seminario_Internacional/FC
RB_Helena%20Klang_A_questao_autoral_no_Ministerio_da_Cultura_durante_o_governo_Lula.pdf>. 
Acesso em: 23 out. 2020. 
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os direitos autorais das obras audiovisuais e a utilização da Internet como 
ferramenta de difusão de obras protegidas.136 
 

O tema continuou sendo discutido com frequência nos anos seguintes e, em 

dezembro de 2007, o Ministério da Cultura criou o Fórum Nacional do Direito Autoral, 

“um espaço de diálogo com diversos seguimentos da sociedade civil para buscar 

subsídios para a formulação de políticas públicas para o setor”.137 

 

4.2.1. O Fórum Nacional do Direito Autoral 

 

O Fórum Nacional do Direito Autoral consistiu em um espaço voltado para 

discutir questões referentes à situação do direito de autor na época. Teve como 

objetivos “subsidiar a formulação da política autoral do Ministério da Cultura (MinC), 

bem como definir a necessidade ou não da revisão da legislação existente sobre a 

matéria e também redefinir o papel do Estado nessa área”.138 

A iniciativa consistia em uma série de seminários destinados não somente aos 

segmentos do campo autoral como a toda a sociedade. O primeiro deles, realizado 

em dezembro de 2007, no Rio de Janeiro, foi intitulado “Os Direitos Autorais no Século 

XXI”.139 De acordo com Helena Klang: 

 
Em dezembro de 2007 ocorreu o primeiro seminário, “Os direitos autorais no 
século XXI”, quando foi apresentado um panorama geral dos temas mais 
importantes que seriam discutidos ao longo dos dois anos seguintes: as 
mudanças necessárias ao Sistema de Direito Autoral; como alcançar o justo 
equilíbrio desse Sistema; o quanto a Lei Autoral vigente protege de fato o 
autor; e o papel do Estado na gestão coletiva dos direitos autorais.140 

 
136 REVISTA CONSULTOR JURÍDICO. Gilberto Gil defende legislação equilibrada de direitos 
autorais. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2003-mar-
31/gilberto_gil_defende_legislacao_equilibrada_brasil>. Acesso em: 23 out.2020. 
137 KLANG, Helena. A questão autoral no Ministério da Cultura durante o governo Lula. p. 7. 
Disponível em: 
<http://casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/palestras/Politicas_Culturais/II_Seminario_Internacional/FC
RB_Helena%20Klang_A_questao_autoral_no_Ministerio_da_Cultura_durante_o_governo_Lula.pdf>. 
Acesso em: 23 out. 2020. 
138 CENTRO TÉCNICO AUDIOVISUAL. Ministério da Cultura disponibiliza vídeos e textos dos 
quatro seminários do Fórum Nacional de Direito Autoral. Disponível em: 
<http://ctav.gov.br/2009/02/27/ministerio-da-cultura-disponibiliza-videos-e-textos-dos-quatro-
seminarios-do-forum-nacional-de-direito-autoral/>. Acesso em: 24 out. 2020. 
139 SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA. Notícias do Fórum Nacional de Direito Autoral. 
Disponível em: <http://cultura.gov.br/noticias-do-forum-nacional-de-direito-autoral/>. Acesso em: 24 
out. 2020. 
140 KLANG, Helena. A questão autoral no Ministério da Cultura durante o governo Lula. p. 7. 
Disponível em: 
<http://casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/palestras/Politicas_Culturais/II_Seminario_Internacional/FC
RB_Helena%20Klang_A_questao_autoral_no_Ministerio_da_Cultura_durante_o_governo_Lula.pdf>. 
Acesso em: 23 out. 2020. 
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A realização dos seminários continuou ocorrendo pelo país durante os anos 

de 2008 e 2009, trazendo o debate acerca de diversos temas pertinentes aos direitos 

autorais. A título de exemplo, em julho de 2008, novamente no Rio de Janeiro, a 

gestão coletiva foi o tema central do seminário “A Defesa do Direito Autoral: Gestão 

Coletiva e Papel do Estado”. Além dos presentes no evento, mais de 1100 internautas 

também acompanharam os debates.141 

O seminário citado acima marcou a despedida de Gilberto Gil do Ministério da 

Cultura que, presente no evento, ressaltou em seu discurso a necessidade de 

reformulação da Lei nº 9.610/98: 

 
A lei é de 1998 e foi discutida num ambiente pré-internet. Ela é anterior à 
acelerada democratização imposta pela internet. É preciso avançar em 
relação a ela – afirmou. Uma das conclusões desse seminário é a não 
permissão que um autor ou ator ceda definitivamente seus direitos. A cessão 
definitiva e total dos direitos não pode acontecer. O autor deveria ser obrigado 
a manter o seu direito de autor.142 
 

Como é possível notar até aqui, a reforma era tida como prioridade tanto por 

Gilberto Gil quanto por Juca Ferreira, seu substituto até o final do governo Lula. O 

Fórum Nacional do Direito Autoral promoveu, ao todo, mais de oitenta reuniões, oito 

seminários nacionais e um internacional.143 

O Fórum foi a oportunidade na qual todas as categorias envolvidas na 

temática dos direitos autorais puderam apresentar suas críticas e comentários. Com 

um extensivo debate no tocante à reforma da Lei nº 9.610/98, o Ministério da Cultura 

dispunha de material suficiente para a elaboração de um anteprojeto de lei, o que veio 

a ocorrer a partir de 2010. 

 

 

 

 

 
141 FÓRUM NACIONAL DE DIREITO AUTORAL. Seminário A defesa do Direito Autoral: Gestão     
Coletiva e Papel do Estado (2008: Rio de Janeiro, RJ). p. 6. Disponível em: 
<https://www.gedai.com.br/wp-
content/uploads/2015/04/anais_sem_defesa_direito_autoral_gestao_coletiva_rio.compressed-1.pdf>. 
Acesso em: 24 out. 2020. 
142 MIRANDA, André. Gil se despede em discurso no Rio: ‘continuidade doque foi feito depende de 
Lula’. O Globo, 30 jul. 2008. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/gil-se-despede-em-
discurso-no-rio-continuidade-do-que-foi-feito-depende-de-lula-3608392>. Acesso em: 23 out. 2020. 
143 SENADO NOTÍCIAS. Reforma da lei de direito autoral é debatida desde 2004. 06 abr. 2011. 
Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2011/04/06/reforma-da-lei-de-direito-
autoral-e-debatida-desde-2004>. Acesso em: 24 out. 2020. 
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4.2.2. O anteprojeto de 2010 

 

Após as discussões realizadas durante o Fórum Nacional do Direito Autoral, 

produziu-se um anteprojeto de lei que foi submetido à consulta pública no ano de 

2010. Com aproximadamente 8.000 contribuições e comentários144, a consulta 

resultou em um documento consideravelmente superior à legislação essencial. 

De acordo com artigo publicado em 2015 na Revista Eletrônica de 

Comunicação, Informação e Inovação em Saúde (RECIIS), da Fundação Oswaldo 

Cruz: 

 
Todo esse processo deu origem a um anteprojeto de lei mais flexível e 
consideravelmente mais adequado do que a lei vigente, contemplando a 
busca de maior equilíbrio com o interesse público, apresentando uma lista 
expandida de limitações de direito autoral, e entrando em temas como 
fiscalização da atividade da gestão coletiva (posteriormente alvo de lei 
própria). Já no parágrafo único do art. 1º, o anteprojeto apresentava um sinal 
claro de que, ao contrário da postura isolacionista promovida pela literatura 
jurídica autoralista então dominante, procurava atingir maior equilíbrio com o 
restante do ordenamento jurídico: “A proteção dos direitos autorais deve ser 
aplicada em harmonia com os princípios e normas relativos à livre iniciativa, 
à defesa da concorrência e à defesa do consumidor”.145 
 

O anteprojeto da Lei de Direitos Autorais, de maneira geral, representava uma 

quebra no modelo restritivo da Lei nº 9.610/98 na medida em que “propunha uma 

maior flexibilização da legislação autoral em prol de sua função social, o acesso à 

cultura”.146   

Nas palavras de Carlos Augusto Liguori Filho, que em 2016 apresentou 

dissertação de mestrado abordando especificamente o anteprojeto da reforma que até 

hoje não aconteceu, quatro pontos do anteprojeto promoveriam reformas 

consideradas drásticas, quais sejam: 

 

 
144 MIZUKAMI, Pedro Nicoletti. VALENTE, Mariana Giorgetti. Copyright Week: O que aconteceu com a 
reforma do direito autoral no Brasil? Creative Commons BR, 18 jan. 2014. Disponível em: 
<https://br.creativecommons.org/copyright-week-pt/>. Acesso em: 24 out. 2020. 
145 ________, Pedro Nicoletti. REIA, Jhessica. Reformando a lei de direitos autorais: desafios para 
o novo governo na área da cultura. p. 4. Disponível em: 
<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/16664/Reformando%20a%20lei%20de
%20direitos%20autorais.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 25 out. 2020. 
146 LIGUORI FILHO, Carlos Augusto. Tente outra vez: o anteprojeto de reforma da lei de direitos 
autorais, sua compatibilidade na sociedade da informação e a espera pela reforma que nunca chega. 
Dissertação (mestrado) – Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 
2016. 224 f.  p. 163. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/17603/C.%20Liguori%20-
%20Dissertac%cc%a7a%cc%83o%20%5bFinalizada%5d.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Acesso 
em: 25 out. 2020. 
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(i) Explicitar, no texto da lei, a subordinação do sistema às normas 
constitucionais e indicar a necessidade de interpretação das normas visando 
o equilíbrio entre as suas funções promocional (estímulo à criação) e social 
(acesso à cultura), através da inserção de normas principiológicas; 
(ii) Compatibilizar o escopo de proteção e as limitações do direito autoral ao 
cumprimento de suas funções e adequá-los ao cenário tecnológico moderno, 
principalmente ampliando o rol das escassas limitações ao direito autoral, 
com destaque para a inclusão de uma cláusula geral de limitação semelhante 
ao fair use, e restringindo a utilização de barreiras tecnológicas que 
impedissem o acesso e a utilização de obras protegidas; 
(iii) Garantir, por meio da instauração de licenças não voluntárias, o acesso a 
obras intelectuais esgotadas ou não disponibilizadas pelo de detentor de 
direitos autorais; e 
(iv) Submeter o ECAD a um regime de fiscalização e controle por um órgão 
governamental (no caso, o próprio MinC), de forma a coibir eventuais abusos 
na arrecadação e distribuição de renda decorrente de execução pública de 
fonogramas e garantir transparência na atividade do escritório.147 
 

A submissão do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição à 

fiscalização estatal, como já abordado no capítulo 2 desta monografia, veio a ocorrer 

com a promulgação da Lei nº 12.853/2013. De qualquer forma, é nítido que a essência 

das propostas de reforma idealizadas no ano de 2010 vislumbravam a supremacia do 

interesse público, e essa consolidação da função social do direito autoral passa a 

sofrer oposições de quem considerava o anteprojeto como prejudicial aos autores e 

criticava a possível intervenção do Estado nas relações privadas de propriedade 

intelectual. 

O próximo conteúdo a ser abordado trata especificamente a respeito dos 

opositores ao processo de reforma. Antes disso, destaca-se como introdução que, 

com a eleição de Dilma Rousseff, em 2010, Juca Ferreira foi substituído por Ana de 

Hollanda no comando do Ministério da Cultura.  

Apesar de, em discurso inicial, afirmar o seu desejo de “incluir o acesso à 

cultura no cardápio da ascensão social dos brasileiros”148, suas primeiras medidas no 

cargo representaram retrocesso ao período analisado que, com a criação do Fórum 

Nacional do Direito Autoral, culminou na elaboração do projeto de reforma. 

 

 
147 LIGUORI FILHO, Carlos Augusto. Tente outra vez: o anteprojeto de reforma da lei de direitos 
autorais, sua compatibilidade na sociedade da informação e a espera pela reforma que nunca chega. 
Dissertação (mestrado) – Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 
2016. 224 f. p. 161-162. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/17603/C.%20Liguori%20-
%20Dissertac%cc%a7a%cc%83o%20%5bFinalizada%5d.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Acesso 
em: 25 out. 2020 
148 ALENCASTRO, Catarina. FABRINI, Fábio. Ana de Hollanda assume Ministério da Cultura. O Globo, 
03 jan. 2011. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/politica/ana-de-hollanda-assume-ministerio-da-
cultura-2842784>. Acesso em: 23 out. 2020. 
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Foi bastante representativo de sua nova postura frente a direitos autorais que 
uma de suas primeiras medidas tenha sido remover as licenças Creative 
Commons do site do Ministério da Cultura. Logo depois, de Hollanda 
substituiu a maior parte das pessoas trabalhavam para a Diretoria de Direitos 
Intelectuais do MinC, e praticamente pôs fim ao processo de reforma, apesar 
de ter empreendido uma revisão do texto.149 
 

Tendo em vista a polêmica atuação de Ana de Hollanda enquanto ministra da 

Cultura e a sua relação próxima com o ECAD, “um dos maiores adversários do 

anteprojeto”150, a explanação a seguir sobre as oposições à alteração da Lei nº 

9.610/98 utiliza como ponto de partida os pontos de destaque dessa gestão. 

 

4.3. OS PRINCIPAIS OPOSITORES DO PROCESSO DE REFORMA 

 

Com a nova atuação do Ministério da Cultura pela primeira mulher a ocupar o 

cargo, Ana de Hollanda promoveu mudanças no encaminhamento da discussão da 

reforma da Lei de Direitos Autorais. 

O projeto foi submetido a um novo parecer durante o período de 25 de abril a 

30 de maio de 2011, mas não mais em uma plataforma aberta de consulta popular 

como realizado anteriormente.151 A revisão do anteprojeto de lei por uma segunda 

vez, de acordo com a então Ministra, era necessária pois: 

 
(i) havia ainda muita controvérsia em torno do texto final do APL, mantendo-
se as discordâncias apresentadas anteriormente, o que acarretava na 
necessidade de “afinar um pouco mais” o texto; (ii) e, como a inclusão do 
artigo de responsabilização de provedores (105-A) não havia sido 
formalmente debatida, era necessário abrir novamente o debate acerca do 
assunto.152 
 

No entanto, Ana de Hollanda deu um sinal bastante claro de que não pretendia 

levar adiante o processo de reforma elaborado ao longo dos últimos anos: ela afastou 

 
149 MIZUKAMI, Pedro Nicoletti. VALENTE, Mariana Giorgetti. Copyright Week: O que aconteceu com a 
reforma do direito autoral no Brasil? Creative Commons BR, 18 jan. 2014. Disponível em: 
<https://br.creativecommons.org/copyright-week-pt/>. Acesso em: 24 out. 2020. 
150 Ibidem. 
151 WACHOWICZ, Marcos. A revisão da lei autoral principais alterações: debates e motivações. 
PIDCC – Revista de Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição, Aracaju, Ano IV, 
Edição nº 08/2015, p. 546, Fev/2015. Disponível em: 
<http://pidcc.com.br/artigos/082015/21082015.pdf>. Acesso em: 25 out 2020. 
152 LIGUORI FILHO, Carlos Augusto. Tente outra vez: o anteprojeto de reforma da lei de direitos 
autorais, sua compatibilidade na sociedade da informação e a espera pela reforma que nunca chega. 
Dissertação (mestrado) – Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 
2016. 224 f. p. 170. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/17603/C.%20Liguori%20-
%20Dissertac%cc%a7a%cc%83o%20%5bFinalizada%5d.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Acesso 
em: 25 out. 2020 
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Marcos Souza do órgão que coordenava a reforma, a Diretoria de Direitos Intelectuais 

(DDI), e nomeou para o cargo Márcia Regina Barbosa, advogada ligada ao ECAD.153 

Marcos Souza era “o principal defensor dentro do governo da necessidade de se 

continuar o processo de reforma da lei, cujos debates são promovidos pelo governo 

desde 2007”.154 

Em julho de 2011, o texto revisado do anteprojeto de lei foi enviado à Casa 

Civil da Presidência da República. Contudo, este documento nunca chegou a 

efetivamente se transformar em um projeto de lei e, após uma série de críticas e 

desgastes, Ana de Hollanda foi afastada da pasta do MinC em 11 de setembro de 

2012.155 

Marta Suplicy passou a ocupar o cargo e, ao recontratar Marcos Souza156, 

antigo diretor de Direitos Intelectuais, sinalizava pela retomada da esperança de que 

a Lei nº 9.610/98 sofresse as alterações necessárias. Ainda assim, a pauta acabou 

sendo mantida engavetada durante a sua gestão.  

Nem mesmo em 2015, com a volta de Juca Ferreira ao cargo de ministro da 

Cultura e a promessa de retomada na questão da reforma da legislação dos direitos 

autorais157, a discussão deixou de permanecer estagnada. Antes de evidenciar a 

oposição que figura nessa temática e a impede de avançar, faz-se necessária uma 

breve análise da situação política nesse período. Segundo Carlos Liguori Filho: 

 
A partir de 2016, as poucas esperanças de que a pauta voltaria a ser debatida 
pelo MinC se esvaíram: após o afastamento da presidente Dilma Rousseff, o 
presidente interino Michel Temer dissolveu o MinC e transformou-o em uma 
secretaria dentro do Ministério da Educação. Pouco depois, o governo voltou 
atrás e reinstaurou o MinC e nomeou Marcelo Calero para liderar a pasta. 
Ainda que o assunto faça parte da pauta do órgão, a abordagem mais 
conservadora do governo interino, aliada ao não reconhecimento da 
legitimidade do atual governo por parte de determinados setores da 

 
153 MIRANDA, André. Ana de Hollanda nomeia advogada ligada a representante do Ecad para o MinC. 
O Globo, 01 mar. 2011. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/ana-de-hollanda-nomeia-
advogada-ligada-representante-do-ecad-para-minc-indica-que-vai-2816788>. Acesso em: 23 out. 
2020. 
154 Ibidem. 
155 CAMPANERUT, Camila. Após série de desgastes, Ana de Hollanda deixa Ministério da Cultura; 
Marta Suplicy assume. UOL Notícias, 11 set. 2012. Disponível em: 
<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2012/09/11/apos-serie-de-desgastes-ana-de-
hollanda-deixa-ministerio-da-cultura.htm>. Acesso em: 23 out. 2020. 
156 DIAS, Tatiana de Mello. Diretor demitido por Ana de Hollanda reassume. Estadão, 10 out. 2012. 
Disponível em: <https://link.estadao.com.br/noticias/geral,diretor-demitido-por-ana-de-hollanda-
reassume,10000034768>. Acesso em: 23 out. 2020. 
157 TELETIME. Juca assume com promessa de reforma na legislação de direito autoral e de 
incentivos. 12 jan. 2015. Disponível em: <https://teletime.com.br/12/01/2015/juca-assume-com-
promessa-de-reforma-na-legislacao-de-direito-autoral-e-de-incentivos-2/?amp>. Acesso em: 24 out. 
2020. 
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sociedade, são fatores que restringem a possibilidade de um amplo debate 
sobre a reforma na lei de direitos autorais no momento atual. Reflexo disto é 
o fato de que a primeira atitude de Calero com relação à pauta foi se reunir 
exclusivamente com uma associação de compositores para debater o tema. 
No dia 16 de agosto de 2016, o diretor da DDI e último membro da formação 
original dos idealizadores do APL, Marcos Souza, é exonerado do cargo.158 
 

Nota-se que o cenário político conturbado dos últimos anos e a ascensão do 

conservadorismo são, em parte, fatores responsáveis para que o debate acerca da 

alteração geral da Lei nº 9.610/98 deixasse de figurar como assunto prioritário. No 

entanto, é necessário estabelecer uma crítica no âmbito dos governos anteriores na 

medida em que houve tempo suficiente para que a reforma viesse de fato a acontecer.  

Se em 2007, com a criação do Fórum Nacional de Direito Autoral, havia a 

expectativa de que o anteprojeto formulado fosse consagrado como parte do 

ordenamento jurídico brasileiro, os anos seguintes serviram apenas como palanque 

para promessas não cumpridas e mudanças que escancararam a importância não 

dada ao prosseguimento do processo geral. A Lei nº 12.853/2013, abordada no 

capítulo anterior, é até hoje a única grande mudança legislativa que impactou o 

sistema brasileiro dos direitos autorais, avançando apenas no tocante à gestão 

coletiva dos direitos de autor. 

Apontar os opositores do processo de reforma, para além das circunstâncias 

políticas do período analisado, é voltar para a análise histórica discutida no capítulo 1 

desta monografia e, consequentemente, discorrer sobre o temor que as sociedades 

desde sempre sentiram pela intervenção estatal. De acordo com Mariana Valente: 

 
As sociedades rechaçavam inteiramente qualquer iniciativa que pudesse 
representar intervenção estatal nas suas atividades. Já no livro de 1946, por 
exemplo, Oswaldo Santiago repudiava o modelo chileno, em que a 
arrecadação era estatal, afirmando que “lá quase nada se cobra, a música da 
terra – a cueca – não é conhecida em parte alguma do mundo e os autores e 
compositores vivem no amadorismo e no anonimato”; a estrutura estatal seria 
um “atestado de menoridade aos autores e compositores do Chile”. Em 1951, 
o deputado por São Paulo Dario de Barros havia publicizado sua intenção de 
criar o Instituto do Direito Autoral (IDA) para resolver a situação das múltiplas 
associações. A Sbacem reagiu energicamente, argumentando, com base na 
Lei Getúlio Vargas, que a medida era ilegal. Os dirigentes da Sbat reagiram 
também de forma agressiva, argumentando, nos jornais da época, que a 
medida serviria para oprimir em vez de proteger. Acusaram Adhemar de 
Barros, até então ex-governador de São Paulo, de apoiar a medida por ser 

 
158 LIGUORI FILHO, Carlos Augusto. Tente outra vez: o anteprojeto de reforma da lei de direitos 
autorais, sua compatibilidade na sociedade da informação e a espera pela reforma que nunca chega. 
Dissertação (mestrado) – Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 
2016. 224 f.  p. 205. Disponível em: 
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proprietário de rádios de São Paulo, que estavam sendo processadas por não 
pagamento de direitos autorais. Nas manifestações dos dirigentes daquela 
época, transparecia, de um lado, o receio em relação à ineficiência da 
burocracia estatal; de outro, uma recusa à gestão do direito autoral por 
pessoas que viam como funcionários anônimos, concursados públicos, 
burocratas, em lugar das figuras conhecidas da música popular brasileira que 
ocupavam os postos de direção das entidades de então.159 
 

A resistência dessas sociedades em aceitar a fiscalização do Estado em suas 

atividades foi percebida ao longo das décadas seguintes e manteve-se com a 

consolidação do ECAD, instituição que fez expressiva oposição à constitucionalidade 

da Lei nº 12.853/2013. Além disso, conforme visto, o ECAD era “um dos maiores 

adversários do anteprojeto”160 elaborado em 2010 e, levando em consideração que o 

setor musical brasileiro possui grande capacidade de articulação institucional no 

campo dos direitos autorais, isso faz com que o escritório figure como um dos 

principais motivos de impasse para o processo de reforma geral da Lei nº 9.610/98 

até hoje. 

Guilherme Carboni, em artigo para a Folha de São Paulo à época da 

elaboração do anteprojeto de 2010, defendeu a proposta de reforma e, ao indagar 

quem teria medo da alteração legislativa, também apontou a questão do repúdio a 

uma suposta intervenção estatal na matéria: 

 
Muitas das críticas que vêm sendo feitas ao projeto de reforma da lei de 
direitos autorais brasileira (lei nº 9.610/98), encabeçado pelo MinC, 
pretendem passar a ideia de que o direito autoral estaria sendo minguado em 
prol de um certo “dirigismo” e “intervencionismo” do Estado nessa matéria, o 
que não é verdade. 
O direito autoral, garantido aos criadores como direito privado pelos tratados 
internacionais e pena nossa Constituição Federal, não está sendo atacado 
no projeto de reforma. O que o texto do projeto procura deixar claro é que o 
direito autoral, como todo e qualquer direito privado, não é algo absoluto, 
devendo sofrer restrições em determinadas circunstâncias, especialmente 
quando o interesse público deve preponderar.161 
 

Ainda que atualmente a discussão sobre a intervenção estatal tenha sido 

superada com a Lei nº 12.853/2013 regulando a gestão coletiva de direitos autorais, 

a evolução do regime jurídico envolvendo a criação intelectual necessita de uma 

 
159 VALENTE, Mariana Giorgetti. A construção do direito autoral no Brasil: cultura e indústria em 
debate legislativo. Belo Horizonte: Letramento, 2019, p. 60-61. 
160 MIZUKAMI, Pedro Nicoletti. VALENTE, Mariana Giorgetti. Copyright Week: O que aconteceu com a 
reforma do direito autoral no Brasil? Creative Commons BR, 18 jan. 2014. Disponível em: 
<https://br.creativecommons.org/copyright-week-pt/>. Acesso em: 24 out. 2020. 
161 CARBONI, Guilherme. Quem tem medo da reforma? Folha de S. Paulo, 07 ago. 2010. Disponível 
em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0708201007.htm>. Acesso em: 25 out 2020. 
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legislação que acompanhe essas transformações e assegure o equilíbrio entre os 

direitos assegurados ao criador e a função social de acesso aos bens culturais.  

Nesse sentido, afirma Francis Gurry, diretor-geral da Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual (OMPI) de outubro de 2008 a setembro de 2020, que:  

 
Em vez de resistirmos, precisamos aceitar a inevitável mudança tecnológica 
e buscar uma relação inteligente com a mesma. Não há, de qualquer forma, 
outra escolha – ou o sistema de direitos autorais se adapta ao natural avanço 
que ocorreu ou irá se extinguir.162 
 

A questão é: após incontáveis idas e vindas da proposta de reforma da Lei nº 

9.610/98 nos últimos anos, como se encontra a questão atualmente? A partir de 2019, 

com o início do governo de Jair Messias Bolsonaro, o Ministério da Cultura foi extinto 

e se transformou em uma secretaria especial vinculada inicialmente ao Ministério da 

Cidadania e transferida para o Ministério do Turismo.163  

Por si só, essa medida já evidencia que a discussão sobre os direitos autorais 

e, consequentemente, sobre a cultura de modo geral, não seria tratada com a devida 

importância no atual governo. Naturalmente, a extinção do MinC foi duramente 

criticada, como explicitado a seguir: 

 
Assim que este Governo nasceu, percebeu-se imediatamente que a rica 
cultura brasileira seria a gata borralheira que não interessava a ninguém. O 
primeiro Governo já nasceu com a cultura sem a categoria de ministério. 
Primeiro, foi abandonada no Ministério da Cidadania. Ali tampouco parece ter 
interessado, e agora Bolsonaro acaba de aprisioná-la no Ministério do 
Turismo. Será que a cultura mete tanto medo, ou é um caso de desprezo por 
algo que se considera inútil?164 
 

Em julho de 2019, cinco ex-ministros da Cultura lançaram uma carta 

repudiando a extinção do MinC. Assinado por Luiz Roberto Nascimento Silva (ministro 

no governo de Itamar Franco), Franciso Correia Weffort (ministro durante o governo 

de Fernando Henrique Cardoso), Juca Ferreira (ministro no governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva entre 2008 e 2010, e no governo de Dilma Rousseff entre 2015 e 20016), 

 
162 O GLOBO. Diretor da ONU diz que direitos autorais ficarão obsoletos se não se adaptarem à 
nova realidade. 01 mar. 2011. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/diretor-da-onu-diz-
que-direitos-autorais-ficarao-obsoletos-se-nao-se-adaptarem-nova-realidade-2816867>. Acesso em: 
26 out 2020. 
163 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – MINISTÉRIO DA CIDADANIA. Secretaria Especial da 
Cultura é transferida do Ministério da Cidadania para o Turismo. 21 mai. 2020. Disponível em: 
<https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/institucional-cidadania/secretaria-especial-
da-cultura-e-transferida-do-ministerio-da-cidadania-para-o-turismo>. Acesso em: 26 out. 2020. 
164 ARIAS, Juan. A cultura humilhada e renegada ao Ministério do Turismo. El País, 12 nov. 2019. 
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/12/opinion/1573593343_386471.html>. 
Acesso em: 26 out. 2020. 
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Marta Suplicy (ministra durante o governo de Dilma Rousseff entre 2012 e 2014) e 

Marcelo Calero (ministro no governo de Michel Temer em 2016), o manifesto 

condenava a “demonização das redes de incentivo” e a “desvalorização e hostilização 

à cultura brasileira”.165 

Apesar do lamentável retrocesso no tocante à condução da cultura no país, 

uma nova consulta pública foi aberta para, mais uma vez, discutir a reforma da Lei de 

Direitos Autorais no Brasil. A seguir, serão apresentados os dados colhidos dessa 

consulta e a situação em que se encontra o interminável debate. 

 

4.4. A CONSULTA PÚBLICA DE 2019 E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

Em junho de 2018, meses antes de sua extinção, o Ministério da Cultura 

passou a ter uma secretaria dedicada aos direitos autorais e à propriedade intelectual. 

Criada para exercer a função de regulação determinada pela Lei nº 12.853/2013, a 

Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual (SDAPI) é o “órgão regulador 

e fiscalizador, estabelecendo as bases para que a política de proteção dos direitos 

autorais seja aprimorada e avance para outros campos da cultura, como o audiovisual, 

o teatro e as plataformas de conteúdo digital”.166 

Atualmente, a SDAPI faz parte da Secretaria Especial da Cultura e, em 28 de 

junho de 2019, abriu consulta pública para promover uma nova discussão sobre a 

reforma da legislação brasileira de direitos autorais. Finalizada em 15 de setembro de 

2019, foi divulgado um relatório preliminar que trazia, além dos dados iniciais colhidos 

e dos próximos passos a serem tomados, a justificativa para a necessidade de reforma 

da Lei nº 9.610/98: 

 
A Lei nº 9.610, de 1998, que regula os direitos autorais no Brasil, completou 
vinte anos em 2018. Em todo esse período , a LDA passou apenas por uma 
reforma, que ocorreu por meio da Lei nº 12.853, de 14 de agosto de 2013, a 
qual, contudo, tratou apenas de dispositivos relacionados à gestão coletiva 
de direitos autorais, atribuindo inclusive a competência para a Administração 
Pública Federal habilitar, fiscalizar e monitorar as atividades das associações 
de gestão coletiva no país. 

 
165 CALEIRO, João Pedro. Cinco ex-ministros da Cultura lançam carta contra extinção do MinC. Exame, 
02 jul. 2019. Disponível em: <https://exame.com/brasil/ex-ministros-assinam-carta-contra-extincao-do-
minc-e-hostilidade-a-area/>. Acesso em: 26 out. 2020. 
166 SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA – MINISTÉRIO DO TURISMO. SDAPI – Secretaria de 
Direitos Autorais e Propriedade Intelectual. Disponível em: 
<http://cultura.gov.br/secretaria/secretarias/sdapi-secretaria-de-direitos-autorais-e-propriedade-
intelectual/>. Acesso em: 26 out. 2020. 
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Desse modo, após mais de duas décadas, com exceção da Lei nº 12.853, de 
2013, não houve a atualização da Lei de Direitos Autorais sequer para 
adequá-la às novas tecnologias e aos novos modelos de negócios que 
surgiram ao longo desse período, como os serviços de streaming de música, 
livros, filmes e seriados, novas plataformas de disponibilização e 
compartilhamento de conteúdo por terceiros, novas tecnologias de 
inteligência artificial, coleta de dados, impressão em 3-D, realidade virtual 
etc.167 
 

A justificativa apresentada no documento finaliza relembrando a tentativa de 

reforma realizada em 2010 e destacando que “desde essa época, portanto, está claro 

que a reforma da LDA, após mais de vinte anos desde sua aprovação, é 

imprescindível”.168 

Durante o período da consulta pública, representantes de diversos setores da 

sociedade auxiliaram com um total de 236 contribuições169. Associações de titulares, 

autores, artistas, a sociedade civil, entre outros, responderam a um formulário 

eletrônico que questionava se o alcance da reforma da Lei nº 9.610/98 deveria ser 

geral, pontual ou se ela não seria necessária.   

Segundo o relatório, 63,33% dos contribuintes acreditam ser necessária uma 

reforma geral da Lei de Direitos Autorais, enquanto 34,76% se mostraram favoráveis 

a uma reforma pontual, tratando apenas da atualização da Lei no tocante às novas 

tecnologias e modelos de negócios na Internet. Por fim, a minoria de 1,90% 

manifestou ser contrária a uma reforma legislativa.170  

Outro dado importante levantado pelo formulário disponibilizado durante a 

consulta pública dizia respeito às temáticas que deveriam ser incluídas na reforma da 

Lei nº 9.610/98. Com a possibilidade de indicar mais de uma sugestão apresentada 

no formulário ou apresentar outro tema que não estivesse presente no documento, 

inferiu-se que a temática “Direitos Autorais e Internet” foi a mais mencionada dentre 

todas, num total de 185 vezes. Em seguida, o tema “Responsabilidade dos 

Provedores de Aplicações de Internet por Infrações a Direitos Autorais” recebeu 120 

menções e, por fim, “Limitações e Exceções para Museus, Bibliotecas, Arquivos e 

Instituições Educacionais e de Pesquisa” foi indicada 98 vezes.171 

 
167 SECRETARIA DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL - SDAPI. Relatório 
Preliminar: Consulta pública para a Reforma da Lei de Direitos Autorais. p. 6. Disponível em: 
<http://cultura.gov.br/secretaria/secretarias/sdapi-secretaria-de-direitos-autorais-e-propriedade-
intelectual/>. Acesso em: 26 out. 2020. 
168 Ibidem, p. 7. 
169 Ibidem, p. 8. 
170 Ibidem, p. 9. 
171 Ibidem, p. 9-10. 
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Outras sugestões foram feitas, como revela o relatório preliminar: 

 
No caso, houve menos indicações no tocante às temáticas relacionadas a 
Direitos das Empresas de Radiodifusão, mencionada trinta e oito (38) 
vezes, seguida das que tratam de Limitações e Exceções para Pessoas 
com Deficiência, com cinquenta e oito (58) indicações. Houve quarenta e 
seis (46) sugestões de outros temas que não haviam sido incluídos no 
formulário, como os envolvendo “cessão de direitos em produções 
audiovisuais”, “instituição da obra sob encomenda”, “direitos de arranjador de 
obra musical”, entre outros.172 
 

Por fim, a Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual definiu 

como próximos passos a reserva do ano de 2020 para promover estudos internos 

sobre o tema, com foco na análise comparativa e na realização de reuniões com os 

principais interessados nas propostas de reforma da lei.173 

 

4.4.1. O Projeto de Lei 2.370/19 

 

Em paralelo à consulta pública realizada em 2019 e sem relação direta com 

esta, tramita atualmente na Câmara dos Deputados o projeto de lei 2.370/19, de 

autoria da deputada federal Jandira Feghali, que sugere uma reforma completa da Lei 

nº 9.610/98. 

De acordo com a deputada, a justificação dessa reforma é dividida em três 

pontos principais: 

 
a) correção de erros conceituais e da técnica legislativa de alguns 
dispositivos, fonte de incertezas quanto a sua interpretação jurídica; 
b) inclusão de novos dispositivos em temas nos quais a lei é omissa (como 
as obras sob vínculo empregatício e o tratamento dado às obras órfãs) ou 
que estão abordados de forma insuficiente ou desequilibrada (como as 
transferências de direitos e as limitações); 
c) concretização da técnica legislativa contemporânea consagrada na 
Constituição, nas leis especiais que dela derivaram e no Código Civil, com 
recurso a princípios, cláusulas gerais e normas mais abertas e narrativas, 
harmonizando-se o direito autoral com o restante do ordenamento jurídico 
brasileiro e prevenindo seu anacronismo precoce.174 

 
172 SECRETARIA DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL - SDAPI. Relatório 
Preliminar: Consulta pública para a Reforma da Lei de Direitos Autorais. p. 10. Disponível em: 
<http://cultura.gov.br/secretaria/secretarias/sdapi-secretaria-de-direitos-autorais-e-propriedade-
intelectual/>. Acesso em: 26 out. 2020. 
173 Ibidem, p. 15.  
174 FEGHALI, Jandira. Projeto de Lei nº 2.370/19. Altera os arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 7º, 8º, 9º, 15, 16, 17, 19, 
20, 24, 25, 28, 29, 30, 26, 27, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 68, 77, 78, 79, 81, 86, 90, 95, 
96, 97, 100-B, 101, 102, 103, 107, 108 e 109 e acrescenta os arts. 30-A, 52-A, 52-B, 52-C, 52-D, 52-E, 
61-A, 67-A, 85-A, 88-A, 88-B, 88-C, 99-C, 99-D, 110-A, 110-B, 110-C, 110-D, 110-E, 110-F, 110-G, 
110-H, 110-I, 110-J, 110-K, 110-L, 111-A, 111-B, 113-A e 113-B na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 
1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais. p. 41-42. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=2758F357F2E7D9ADB4
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A análise da proposta, que se encontra pronta para votação na Comissão de 

Cultura (CCULT), apresenta alterações pertinentes à realidade contemporânea. Em 

relação à correção de erros terminológicos e conceituais, apontados na justificativa 

apresentada pela autora do projeto, merece destaque a sugestão de incluir, no art. 5º 

da Lei nº 9.610/98 – que traz o rol de conceitos utilizados ao longo do texto legislativo 

-, os conceitos de cessão e de licença, instrumentos indispensáveis nos contratos de 

direitos autorais.  

 
 
Art. 5º ... 
(...) 
XV – licença – a autorização prévia dada pelo autor ou titular de direitos 
patrimoniais, mediante remuneração ou não, para exercer certos direitos de 
explorar ou utilizar a obra intelectual, em caráter temporário, nos termos e 
condições fixados no instrumento contratual, sem que se caracterize 
transferência de titularidade dos direitos; 
XVI – cessão – ato por meio do qual se transfere, total ou parcialmente, com 
exclusividade, em caráter temporário ou permanente, a titularidade de 
determinados direitos patrimoniais sobre obras específicas, nos termos e 
condições fixados em instrumento contratual;175 
 

Outra interessante alteração estaria relacionada à ampliação das limitações 

ao direito de autor, com a inclusão de quaisquer utilizações de obras “para uso 

exclusivo de pessoas com deficiência mediante quaisquer formatos acessíveis, na 

medida exigida para efetivar o pleno acesso à fruição da obra e desde que não haja 

intuito de lucro”.176  

No tocante à necessidade de adaptar a Lei nº 9.610/98 ao ambiente digital e 

tecnológico, o projeto de lei 2.370/19 estabelece regras mais condizentes à realidade 

contemporânea no contexto do uso de obras intelectuais através do acesso à internet. 

O streaming passa a ser integrar as modalidades de uso condicionadas à autorização 

do autor (art. 29, inciso VIII, alínea d, PL 2.370/19)177, e há a substituição do extenso 

 
8420B0228C9A50.proposicoesWebExterno2?codteor=1734276&filename=PL+2370/2019>. Acesso 
em: 26 out. 2020. 
175 FEGHALI, Jandira. Projeto de Lei nº 2.370/19. Altera os arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 7º, 8º, 9º, 15, 16, 17, 19, 
20, 24, 25, 28, 29, 30, 26, 27, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 68, 77, 78, 79, 81, 86, 90, 95, 
96, 97, 100-B, 101, 102, 103, 107, 108 e 109 e acrescenta os arts. 30-A, 52-A, 52-B, 52-C, 52-D, 52-E, 
61-A, 67-A, 85-A, 88-A, 88-B, 88-C, 99-C, 99-D, 110-A, 110-B, 110-C, 110-D, 110-E, 110-F, 110-G, 
110-H, 110-I, 110-J, 110-K, 110-L, 111-A, 111-B, 113-A e 113-B na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 
1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais. p. 3-4. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=2758F357F2E7D9ADB4
8420B0228C9A50.proposicoesWebExterno2?codteor=1734276&filename=PL+2370/2019>. Acesso 
em: 26 out. 2020. 
176 Ibidem, p. 11. 
177 Ibidem, p. 6. 
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rol do art. 68, § 3º da legislação vigente, que dispõe sobre os locais considerados de 

frequência coletiva, por cláusulas mais abertas que abrangem o uso por qualquer 

processo, incluindo a internet (art. 68, § 1º, incisos I a III, PL 2.370/19).178 

Em relação aos direitos morais em obras musicais, o projeto introduz um novo 

inciso no art. 81 da Lei nº 9.610/98 que trata sobre a necessidade de inclusão do nome 

dos autores, artistas intérpretes e executantes das obras musicais ou literomusicais 

incorporadas à cada cópia de obra audiovisual (art. 81, VIII, PL 2.370/19).179 

De forma geral, as propostas trazidas pelo projeto de lei 2.370/19 cumprem o 

importante papel de atualizar a Lei nº 9.610/98 em relação ao universo digital e, mais 

do que isso, o PL caminha no sentido de buscar um equilíbrio entre a proteção aos 

autores e o acesso à cultura. O setor cultural brasileiro, contudo, solicita a ampliação 

do debate em torno do tema, defendendo um tempo maior para o estudo do projeto 

que, além de ser analisado pela Comissão de Cultura, deverá passar pelas comissões 

de Ciência e Tecnologia, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça.180  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
178 FEGHALI, Jandira. Projeto de Lei nº 2.370/19. Altera os arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 7º, 8º, 9º, 15, 16, 17, 19, 
20, 24, 25, 28, 29, 30, 26, 27, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 68, 77, 78, 79, 81, 86, 90, 95, 
96, 97, 100-B, 101, 102, 103, 107, 108 e 109 e acrescenta os arts. 30-A, 52-A, 52-B, 52-C, 52-D, 52-E, 
61-A, 67-A, 85-A, 88-A, 88-B, 88-C, 99-C, 99-D, 110-A, 110-B, 110-C, 110-D, 110-E, 110-F, 110-G, 
110-H, 110-I, 110-J, 110-K, 110-L, 111-A, 111-B, 113-A e 113-B na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 
1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais. p. 20-21. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=2758F357F2E7D9ADB4
8420B0228C9A50.proposicoesWebExterno2?codteor=1734276&filename=PL+2370/2019>. Acesso 
em: 26 out. 2020. 
179 Ibidem, p. 22. 
180 AGÊNCIA CÂMARA NOTÍCIAS. Setor cultural pede mais debate sobre proposta que 
regulamenta direitos autorais na internet. 11 dez. 2019. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/noticias/625080-setor-cultural-pede-mais-debate-sobre-proposta-que-
regulamenta-direitos-autorais-na-internet/>. Acesso em: 26 out. 2020. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Ao início desta pesquisa, logo ficou constatado que a Lei nº 9.610/98 vigora 

há mais de duas décadas no Brasil sem ter sofrido uma atualização pertinente às 

mudanças advindas das inovações tecnológicas. Nesse sentido, a ausência de uma 

reforma geral da Lei de Direitos Autorais brasileira faz com que ela exista dentro de 

um contexto político-social onde não está adaptada, não correspondendo à atual 

realidade.  

Por esse motivo, era importante desenvolver um estudo que apresentasse os 

impasses para a reforma desta legislação e, diante disso, a pesquisa teve como 

objetivo identificar os obstáculos em relação a esse tema, buscando contrapor as 

iniciativas que defendem a necessidade de realização da reforma e os principais 

pontos de oposição. 

Assim, a primeira parte da monografia apresentou uma análise histórica do 

direito autoral no país, trazendo o desenvolvimento do conceito e a sua natureza 

jurídica. Partindo desse referencial teórico, a inserção do tema no ordenamento 

jurídico brasileiro foi examinada desde os antecedentes até a consolidação da Lei nº 

9.610/98 como reguladora dos direitos de autor e os que lhe são conexos. 

Ainda dentro dos aspectos teóricos, a pesquisa buscou aprofundar os direitos 

autorais nas obras musicais para que a temática dos modelos de gestão pudesse ser 

introduzida. Isso porque, até hoje, a única alteração significativa na legislação dos 

direitos de autor ocorreu através da Lei nº 12.853/2013, que dispõe sobre a gestão 

coletiva de direitos autorais. 

Dessa forma, o capítulo seguinte teve como objetivo específico aprofundar 

essa questão, apresentando inicialmente o histórico das associações de titulares de 

direitos de autor no Brasil até a consolidação do Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição (ECAD) como a entidade privada responsável por arrecadar os direitos 

autorais de obras musicais. A Lei nº 12.853/2013 entra nesse contexto na medida em 

que ela é fruto de investigações que evidenciaram irregularidades praticadas pelo 

Escritório e, após a verificação dos dados apontados na Comissão Parlamentar de 

Inquérito criada em 2011 para a discussão das denúncias, estabeleceu-se a 

fiscalização do ECAD pelo Estado. 

Por fim, o último capítulo foi desenvolvido com o propósito de apresentar os 

dados referentes ao andamento da discussão sobre o processo de reforma nos 
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últimos anos. O questionamento introdutório sobre a Lei nº 9.610 já ter entrado em 

vigor fora de contexto com a realidade digital foi a base para o desenvolvimento dos 

tópicos seguintes, que abordaram a criação do Fórum Nacional do Direito Autoral e o 

anteprojeto idealizado em 2010, bem como os motivos que impediram o andamento 

desse processo, os principais opositores e a situação em que se encontra o debate 

atualmente. 

A coleta dos dados apresentados no capítulo “Os obstáculos diante do 

processo de reforma da Lei nº 9.610/98” foi fundamental para responder o objeto desta 

pesquisa, que partiu da hipótese de que os impasses para a reforma da Lei de Direitos 

Autorais brasileira estavam todos ligados à oposição do ECAD.  

Isso porque, conforme evidenciado ao longo do estudo, a história dos direitos 

autorais no Brasil sempre esteve relacionada às demandas das associações de 

gestão coletiva de obras musicais. Além disso, foi evidente a resistência do Escritório 

em aceitar a constitucionalidade da Lei nº 12.853/2013, o que ratifica a noção de que 

as sociedades não são favoráveis à intervenção estatal para a fiscalização de seus 

atos. 

Durante o trabalho, no entanto, verificou-se que os impasses para a reforma 

geral da Lei nº 9.610/98 vão além dos pontos referentes à gestão coletiva. Parte do 

setor cultural brasileiro, especificamente representantes de editores de livros e de 

emissoras de rádio e TV, costumam figurar no polo de oposição da reforma geral e 

pedem a ampliação da discussão do projeto, tendo em vista que boa parte dos pontos 

envolvendo as mudanças na lei estariam ligados à ampliação do direito autoral como 

ponte para a função social de acesso à cultura. 

Além disso, a extinção do Ministério da Cultura em 2019, durante o governo 

de Jair Bolsonaro, representa um notável retrocesso no tocante à falta de importância 

que vem sendo dada não só aos direitos autorais como à cultura do país em geral. 

Ainda assim, a pesquisa considera que os governos anteriores também não deram a 

devida primazia ao assunto. Embora as iniciativas de reforma realizadas durante a 

década de 2000 tenham sido essenciais para que o estudo sobre o tema pudesse ser 

desenvolvido, verificou-se o não prosseguimento desse debate, que deixou de ter 

prioridade a partir de 2011. 

A reforma geral da Lei nº 9.610/98 é indispensável já que as formas de 

comunicação e de acesso à cultura e o consumo desses bens não condizem com o 

que a atual legislação dispõe. Atualmente, as iniciativas da consulta pública realizada 



71 

 

pela Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual (SDAPI) e do Projeto de 

Lei 2.370/19 são importantes na medida em que, ao reintroduzirem a discussão sobre 

a atualização da Lei de Direitos Autorais, corroboram com a necessidade de que esse 

processo de reforma seja realizado o quanto antes, promovendo a conformidade da 

legislação com os tempos atuais e o equilíbrio entre os direitos autorais e a sua função 

social. 
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