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RESUMO 

Os direitos autorais protegem, entre outros aspectos, a exclusividade dos autores na utilização, 
publicação e reprodução de suas criações literárias, científicas e artísticas. Já os direitos 
conexos são os responsáveis pela tutela das garantias dos que, de alguma forma menos direta, 
participaram dessa criação. Tais direitos fazem parte da propriedade intelectual e são, 
atualmente, regulamentados pela Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, intitulada Lei do 
Direito Autoral (LDA), a qual garante tanto a questão patrimonial, como a moral de uma 
criação literária, científica e artística. A utilização pública de uma obra artística exige o 
pagamento da contraprestação autoral, sob pena de infringir a legislação brasileira, devendo 
ser aplicadas ao inadimplente diversas sanções legais. Para auxiliar os titulares de tais direitos 
na cobrança de sua retribuição autoral, a LDA, no que diz respeito à música, manteve 
instituído o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), entidade sem fins 
lucrativos, para a arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública das 
obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e 
transmissão por qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovisuais. Tal instituição é, 
atualmente, administrada por nove associações de gestão coletiva dos direitos autorais da 
música. Diversos escândalos têm sido levantados, desde 1995, contra essa entidade 
filantrópica, culminando, inclusive, com a instauração de diversas Comissões Parlamentares 
de Inquéritos (CPI’s). Portanto, por meio de consulta a livros, dissertações/teses, legislação, 
artigos e revistas especializadas, matérias jornalísticas e consulta em sítios eletrônicos, o que 
constitui material essencial para análise do tema ora abordado, a presente dissertação busca 
identificar, entre outros aspectos, os critérios de arrecadação e distribuição dos direitos 
autorais pela execução pública da música pelo ECAD, bem como as justificativas das 
principais CPI’s instauradas contra essa entidade.  

Palavras-chave: Gestão coletiva da música. Direitos autorais. Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição (ECAD) 



ABSTRACT 

The copyrights reserve, among others aspects, the exclusive rights of the creator in the use, 
publication and reproduction of their literary, scientific and artistic creations, as the connected 
rights are responsible for the guarantees of the ones who, in some less direct form, had 
participated of the creation. Such rights are part of the copyright statute, currently, regulated 
by 9.610 Law, in February 19th of 1998, entitled by the Copyright Law (LDA), which 
guarantees the patrimonial matter, as the moral rights of the literary, scientific and artistic 
creation. The public use of an artistic work demands the payment of the authorial 
consideration, duly warned to infringe the Brazilian legislation, having to be applied to the 
defaulter many legal sanctions. To assist owners of such rights in the collection of their 
authorial repayment, the LDA, in respect to music, it kept the Collection and Distribution 
Central Office (ECAD), entity without lucrative ends, for the collection and distribution of the 
rights related to the public execution of the musical composition and phonograms, by the 
broadcasting and transmission of any modality, and by the exhibition of audiovisual work. 
Such institution is, currently, managed by nine associations of collective management of the 
music copyrights. Several scandals have been raised, since 1995, against this philanthropic 
entity, culminating with the instauration of various Parliamentary Inquiry Commissions 
(CPI's). Therefore, by research in books, written essays/ thesis, legislation, articles and 
specialized magazines, journalistic substances and periodicals published in the databases 
available, what it constitutes essential material for analysis of the board, subjected however to 
the present work to identify, among others aspects, collection and distribution’s criteria of the 
copyrights for the public execution of music by the ECAD, as well as the justifications of 
main restored CPI' s against this entity. 
Key-words: Music collective management. Copyrights. Collection and Distribution Central 
Office (ECAD). 
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INTRODUÇÃO 

Os direitos autorais abrangem a proteção dos autores sobre as suas criações literárias, 

científicas e artísticas. Isso porque o Art. 5º, XXVII, da Constituição Federal de 1988, garante 

aos artistas o direito exclusivo da utilização, publicação ou reprodução de suas obras; sendo, 

portanto, tais direitos os responsáveis por garantir o usufruto dos criadores dessas 

manifestações artísticas. 

Na atualidade, os direitos autorais são regidos pela Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 

1998, intitulada Lei do Direito Autoral (LDA). Eles abrangem tanto a questão patrimonial, 

como a moral de uma criação literária, científica ou artística, uma vez que pode o seu criador 

cobrar pelo uso, em geral, de sua obra. E, caso seja a criação utilizada indevidamente, surge o 

direito de se exigir reparação, representando, assim, a contraprestação patrimonial e moral, 

respectivamente. 

É bom salientar que os direitos autorais são espécies da propriedade intelectual. Este 

termo abrange todas as obras advindas do intelecto humano, sendo gênero, como anteriormente 

escrito, dos direitos autorais e do direito industrial. Essas duas espécies se diferenciam, porque 

naquele se protege as manifestações mais abstratas de ideias e sentimentos humanos, e neste 

percebe-se um cunho prático de se transformar obra prima em tecnologia. 

Ademais, enquanto os direitos autorais protegem o criador da obra, há também os direitos 

conexos a eles, os quais tutelam os artistas, intérpretes e executantes ligados à criação literária, 

científica ou artística do autor. Por exemplo, o compositor é o autor da música, sendo ele 

protegido pelos direitos autorais, entretanto o cantor e as pessoas responsáveis pelo arranjo 

musical são também tutelados, porém, dessa vez, pelos chamados direitos conexos ao do autor. 

Os direitos autorais, portanto, são prerrogativas bastante significativas para os criadores 

de obras literárias, científicas ou artísticas, pois, na medida em que são contraprestações 

financeiras aos artistas, estimulam à criação, divulgação e consequente desenvolvimento 

cultural ao país, tutelando-os, inclusive, quando há uso indevido de sua criação.  



 
 12 

 

Especificamente em relação à música, tema central deste trabalho, quando ela é 

divulgada publicamente, deve o responsável pagar a contraprestação autoral correspondente 

ao número de vezes que a obra musical for tocada. Não é necessário que haja lucro direto com 

a execução dessa espécie de obra, bastando à música ser tocada em ambiente destinado ao 

público, tendo o estabelecimento ou o responsável benefícios financeiros, ainda que indireto. 

Exemplo de usuários de música que diretamente auferem rendimentos pela execução 

da obra musical, pode-se citar os promotores de eventos e audições públicas, os quais 

promovem shows com banda musical, música eletrônica ou demais apresentações, como o 

circo; os proprietários de cinemas e similares, os quais – sem dúvida! – gozam de trilhas 

sonoras; as emissoras de radiodifusão (rádios e televisões de sinal aberto ou fechado); as 

boates e clubes; as micaretas, os trios elétricos e os desfiles de escola de samba, entre 

outros estabelecimentos ou eventos. 

Já os usuários de música que auferem benefícios indiretos com a execução da obra 

musical são, por exemplo, os seguintes: lojas comerciais; supermercados; hotéis e motéis; 

buffet; restaurantes e bares; shoppings centers; aeronaves, navios, trens, ônibus e qualquer 

meio de transporte que execute música e cobre pelo serviço de locomoção; salões de beleza; 

escritórios, consultórios médicos e de profissionais da saúde ou afins; academias de ginástica 

e musculação; empresas prestadoras de serviço de espera telefônica, entre outros. 

Dessa forma, todos os citados usuários musicais são obrigados a pagar a 

contraprestação autoral pela execução pública da música. Aliás, de acordo com o Art. 41 

da Lei dos Direitos Autorais (Lei 9.610/98), os direitos patrimoniais do autor perduram 

por setenta anos, contados de 1° de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, 

obedecida a ordem sucessória da lei civil.  

Em outras palavras, o criador da obra, incluindo a musical, pode cobrar durante toda a 

sua vida pela utilização de sua criação, podendo, seus herdeiros fazê-los por mais setenta 

anos, iniciado o cômputo desse prazo no início do ano seguinte ao falecimento do criador. 

Após esse prazo, diz-se que a obra caiu em domínio público, isto é, ela não mais é protegida 

pela exclusividade autoral, podendo ser utilizada, obedecida as limitações legais, sem que seja 

necessário o pagamento dos direitos autorais.  

Portanto, músicas caídas em domínio público são aquelas que podem ser gravadas, 

remixadas e, de qualquer forma, reformuladas, sem a necessidade do pagamento dos direitos 
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autorais, desde que não afetem a integridade da obra original, atitude esta que deve ser vedada 

pelo Estado. 

Entretanto, como pode o autor da música cobrar direitos autorais pela utilização de sua 

obra musical se ele não consegue estar em todos os lugares onde ela será executada? É para 

resolver esse problema que existe a gestão coletiva dos direitos autorais, a qual consiste no 

fato de os titulares de tais direitos, por meio de uma pessoa jurídica, sem fins lucrativos, 

cobrarem a contraprestação pecuniária pela utilização pública de suas obras.  

No Brasil, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) é o responsável 

pela gestão coletiva dos direitos autorais. Essa entidade é uma sociedade civil, pessoa jurídica 

de direito privado, portanto, instituída pela Lei Federal nº 5.988/73, e mantida pela atual Lei 

de Direitos Autorais brasileira – 9.610/98.  

O ECAD foi criado, com fundamento legal no Art. 99 da Lei dos Direitos Autorais, para 

a arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública das obras musicais e 

lítero-musicais e de fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e transmissão por 

qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovisuais, sendo, atualmente, administrado 

por nove associações de gestão coletiva dos direitos autorais da música.  

É o Escritório, por meio de sua Assembléia Geral, que determina o preço cobrado pela 

utilização de músicas e estabelece as regras de cobrança da contraprestação autoral. Portanto, 

arrecadado o numerário devido do usuário de música, é feita a distribuição aos titulares dos 

direitos autorais e conexos, após o desconto de 17% (dezessete por cento) destinado ao 

ECAD, e mais 7,5% (sete e meio por cento) para as associações, no intuito de suprir os custos 

com a administração das despesas operacionais. 

A arrecadação do Escritório é elevada. Apenas para se ter uma noção do volume 

monetário recebido, convém salientar que, enquanto à Confederação Brasileira de Futebol 

arrecadou, em 2010, o montante de R$ 263,3 milhões, como será visto neste trabalho, o 

ECAD teve uma arrecadação de aproximadamente R$ 433 milhões. 

Ocorre que muitos escândalos envolvendo o Escritório têm sido levantados, pois alguns 

músicos dizem não receber a contraprestação autoral de suas criações ou que estão recebendo 

bem menos do que deveriam.  
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Sabe-se, inclusive, que o ECAD repassou quase R$ 130 mil para falsário, por autoria de 

trilhas sonoras, as quais, em verdade, são de autoria de outros artistas. Entre os lesados estão 

Sérgio Ricardo e Caetano Veloso. Trata-se de história envolvendo o Sr. Milton Coitinho dos 

Santos que, por conta de supostas canções, em 2009, a titulo de direitos autorais, teria 

recebido R$ 33.364,87 e, em 2010, R$ 94.453,42, totalizando o numerário de R$ 127,8 mil 

pelas exibições de 24 filmes nos últimos dois anos. 

Por conta de histórias escandalosas, Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI’s) 

foram instauradas contra o ECAD, como a CPI de Brasília, conhecida como CPI do ECAD 

instaurada em 1995; a de 2005, de autoria da Câmara dos Deputados; a da Assembléia 

Legislativa de Mato Grosso do Sul, instaurada em 24 de março de 2005; e a de 2007 que 

tramitou na Assembléia Legislativa de São Paulo. 

Atualmente, tramita no Senado Federal e na Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro outras CPI’s, instauradas após denúncias de irregularidades no sistema de arrecadação, 

distribuição e tabelas de taxas utilizadas pelo ECAD, relativas aos direitos autorais.  

O presente trabalho busca responder os seguintes questionamentos: O que são e quais as 

proteções normativas dos direitos autorais e conexos? Como a Lei 9.610/98 regulamenta a 

Gestão Coletiva, no Brasil?  Como ficará a arrecadação e distribuição dos direitos autorais se 

for aprovado no Congresso Nacional o Anteprojeto de Modernização da Lei 9.610/98?  Como 

é feita a arrecadação e a distribuição dos direitos autorais pelo ECAD?  Quais os fundamentos 

das principais CPI’s instauradas contra esse Escritório? 

O objetivo geral desse trabalho é, então, analisar como é feita a gestão coletiva dos 

direitos autorais da música, no Brasil. Já os específicos são: analisar as proteções normativas 

dos direitos autorais e conexos; descobrir como a Lei 9.610/98 regulamenta a Gestão Coletiva 

no Brasil e como ficará a arrecadação e distribuição dos direitos autorais após aprovação no 

Congresso Nacional do Anteprojeto de Modernização da Lei 9.610/98; analisar como 

acontece a arrecadação e a distribuição dos direitos autorais pelo ECAD; e, por fim, investigar 

os fundamentos das principais CPI’s instauradas contra esse Escritório. 

A metodologia de abordagem foi o método hipotético-dedutivo, tendo em vista que o 

trabalho se desenvolverá a partir dos questionamentos acima levantados, analisando-os com 

os fatos e dados descobertos.  Para tanto, a técnica de pesquisa utilizada foi a  bibliográfica, 

com consulta a livros, dissertações/teses, legislação, artigos e revistas especializadas, matérias 
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jornalísticas e consulta em sítios eletrônicos, o que constitui numeroso material, essencial para 

análise do tema ora abordado.  

A pesquisa aqui realizada se faz importante, para o esclarecimento dos direitos autorais 

e conexos, em especial, as formas e os critérios de cobrança e distribuição por parte do 

ECAD. Ademais, o tema versado é da mais alta relevância, visto que há CPI’s instauradas 

contra esta instituição, e está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei para a 

modernização da Lei 9.610/98, a Lei dos Direitos Autorias. 

Este trabalho está dividido em 3(três) capítulos. O primeiro aborda os direitos autorais, 

em especial, sua evolução histórica, a proteção constitucional, legal e de tratados e 

convenções internacionais de tais direitos, e a função social em suas respectivas sociedades. 

Já o segundo, desenvolve a gestão coletiva dos direitos autorais, abrangendo seu 

conceito, finalidade e as principais peculiaridades desse sistema, no Brasil. Foi desenvolvido 

observando-se os principais aspectos da Lei 9.610/98 sobre a gestão coletiva dos direitos 

autorais no Brasil, e as principais alterações propostas pelo Anteprojeto de Modernização da 

Lei dos Direitos Autorais. 

No último capítulo, aborda-se o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição 

(ECAD), enfatizando, em especial, sua composição, finalidade, fundamentos legais de 

atuação. Discorre-se sobre as formas de cobranças e distribuição dos direitos autorais por 

parte do Escritório, as sanções civis ao usuário de música inadimplente com o ECAD e faz-se 

uma análise jurisprudencial da atuação do Escritório, na cobrança dos direitos autorais.  

Por fim, ainda no terceiro e último capítulo, é discorrido acerca de problemáticas 

envolvendo o ECAD, em especial, em relação ao seu monopólio de arrecadação, trazendo-se 

as matérias jornalísticas que denunciam irregularidades contra essa entidade de gestão 

coletiva. Aborda-se as três mais recentes CPI’s instauradas contra o Escritório, enfatizando os 

motivos de sua criação. 



1 DIREITOS AUTORAIS 

Os direitos autorais, numa ampla acepção, são os direitos dos autores - tanto no âmbito 

moral, como no patrimonial - sobre as suas obras literárias, científicas e artísticas, sendo eles 

uma espécie do Direito da Propriedade Imaterial ou Intelectual. Tais direitos são, atualmente, 

regidos pela Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, intitulada Lei do Direito Autoral (LDA).  

Para a devida compreensão do tema proposto no presente trabalho e da problemática 

aqui abordada, o primeiro capítulo desta dissertação foi dividido em quatro sub-tópicos.  

No primeiro, aborda-se a evolução histórica de tais direitos, com ênfase na sua gênese, 

em especial, quando da invenção da primeira impressão gráfica por Johannes Gutenberg, 

ocasião em que se verificou um acentuado desenvolvimento dos direitos autorais no âmbito 

mundial. É certo que, de início, esse aperfeiçoamento foi mais específico no campo da 

reprodução de obras literárias.   

No segundo, desenvolve-se acerca da proteção constitucional e internacional desses 

direitos. Em seguida, no terceiro sub-tópico, estuda-se acerca dos principais atos normativos 

primários e secundários de tutela dos direitos do autor.  

Por fim, no terceiro sub-tópico, discorre-se sobre a função social de tais direitos, 

enfocando a problemática direitos do autor e acesso à cultura, abordando, no final desse sub-

tópico, um início da problemática que será tratada neste trabalho em relação ao Escritório 

Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). 

1.1 Evolução histórica 

Pode-se dizer que a regulamentação moderna dos direitos autorais, formalmente, surgiu 

na Inglaterra, no período da denominada Rainha Ana1, a qual regulamentou tais direitos 

através de lei específica publicada em 1709, cuja nominação ficou conhecida por Copyright 
                                                

1 Nascida no St. James Palace, em Londres, a Rainha Ana (6 de Fevereiro de 1665 — 1 de Agosto de 1714) foi a 
segunda filha de Jaime II e Anne Hyde. Ela governou a Grã-Bretanha, entre 1702 e 1714, a qual surgiu da 
união da Inglaterra e da Escócia em um único reino, em maio de 1707. 
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Act. Entretanto, antes mesmo deste ato normativo, existiu o Licensing Act, de 1662, no 

mesmo país, o qual vedava a impressão de qualquer livro sem a devida licença ou registro nos 

órgãos competentes. Mas, ele representou, conforme se estudará adiante, mais um mecanismo 

de censura por parte do Estado, do que propriamente uma regulamentação dos direitos 

autorais.  

De toda forma, esses dois sistemas de representação são considerados um marco para o 

surgimento formal dos direitos autorais. No entanto, a noção dessas prerrogativas já existia 

desde que o homem pôde ser entendido como criador intelectual.  

Para se ter uma ideia, na Antiguidade, na Grécia, em especial, em Atenas, os 

plagiadores eram sancionados com repúdio público, desonra e desqualificação nos meios 

intelectuais.2 Sobre o assunto Antônio Chaves preceitua que “o plágio era, sem dúvida, 

praticado e reconhecido, mas não encontrava outra sanção senão a verberação do prejudicado 

e a condenação da opinião pública”.3 

Percebe-se, que, mesmo com base no direito consuetudinário, a proteção aos direitos 

autorais tem início nas mais remotas origens humanas. Convém ressaltar mais uma vez, que o 

período da Rainha Ana foi gênese formal do direito autoral, porque apenas no século XV, o 

alemão Johannes Gutenberg inventou a impressão gráfica móvel, criação esta possibilitadora 

de uma ampla divulgação de material intelectual, aumentando os fluxos artísticos e culturais 

das obras intelectuais. Foi nesse período que, realmente, fez-se indispensável o início de uma 

maior regulamentação formal da proteção aos direitos autorais por parte do Estado.  

A criação da impressão gráfica foi um marco originador da rápida ascensão cultural no 

âmbito de todos os países e, consequentemente, do grande desenvolvimento acerca das 

legislações acerca dos direitos autorais. Com a possibilidade de maior divulgação das 

informações, então, diminui-se o analfabetismo – tão corriqueiro na Idade Antiga. Isso 

porque, como os livros eram, até então, escritos à mão, tornavam-se raros e caros. A criação 

da referida invenção possibilitou que o mesmo exemplar pudesse ser distribuído a mais 

pessoas, diminuindo o custo da produção e, por sua vez, o preço final do produto. 

Entretanto, não se pode passar a ideia de que a ampliação da divulgação do ensino foi 

feita de forma pacífica, pois, na época da invenção da impressora gráfica móvel, havia 

                                                
2 MANSO, Eduardo J. Vieira. O que é direito autoral. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1992, p. 9. 
3 CHAVES, Antônio. Criador da obra intelectual. São Paulo: LTr, 1995, p. 39 
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elevada concentração de poder e de conhecimento nas mãos dos aristocratas e dos 

eclesiásticos. Razão pela qual era cômoda a manutenção desta situação em relação a essas 

pessoas. Sobre o tema, Peter Burke, historiador inglês e Professor de História Cultural da 

Universidade de Cambridge, dispõe da seguinte forma: 

Após a invenção da tipografia, escribas profissionais e contadores de histórias orais 
temeram que a prensa lhes fosse tomar o ganha-pão. Para o clero, a tipografia 
causou problemas porque o novo meio de comunicação permitiu que gente comum 
estudasse os textos religiosos por sua própria conta e não dependesse daquilo que as 
autoridades lhes dissessem. Sapateiros, tintureiros, pedreiros e donas-de-casa, todos 
alegaram o direito de interpretar as escrituras. Soberanos também se preocupavam 
com o espetáculo da gente comum discutindo e criticando as ações do governo, 
especialmente depois que os jornais impressos vieram à luz no início do século.4 

A criação da impressão gráfica, a despeito de ter sido benéfica para a humanidade, 

ampliou uma problemática que perdura até os tempos atuais, o plágio. Etimologicamente 

deriva do termo latino plagiarius. Sabe-se que esta era a denominação, ainda na Roma Antiga 

utilizada, pejorativamente, para definir aquele que roubava escravos, ou vendia como 

escravos indivíduos livres.  

Ainda de acordo com as ideias de Peter Burke, a palavra plágio, com a significação 

atualmente conhecida, foi originada da Lex Fabia ex plagiarism, sendo trazida para a 

literatura por meio de uma metáfora criada do poeta Marcial, que, no século I, comparou o 

roubo de versos de suas poesias pelo rival Fidentino a uma criança que tivesse caído nas mãos 

de um seqüestrador.5 

Dessa forma, após a divulgação da citada figura de linguagem do poeta, a palavra plágio 

passou a ser o ato de alguma pessoa que se apropria sem autorização da obra intelectual de 

outra pessoa, usurpando a autoria da criação.  

Sendo assim, a ninguém é dado o direito de se utilizar de uma criação espiritual, 

intelectual de outrem e dizer que é sua. Ao autor de uma obra artística, científica ou literária é 

permitido tão somente explorar economicamente a obra que seja de sua criação ou de outrem, 

mas, neste caso, desde que tenha consentimento do criador. 

O direito autoral de ser criador da obra é intransferível e inalienável, nos termos do Art. 

27 da vigente Lei dos Direitos Autorais, no Brasil. Entretanto, a questão da comercialização 

do invento artístico, cultural ou literário traz várias implicações problemáticas, como, por 
                                                

4 BURKE, Peter. A explosão da informação. Folha de S. Paulo, Caderno Mais!, São Paulo, 16 jul. 2000. 
5 Ibidem. 
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exemplo, a garantia do próprio Código de Defesa do Consumidor em permitir ao consumidor 

a utilização integral do bem adquirido como objeto de uma relação de consumo. 

Pode-se notar que, com a referida criação de Johannes Gutenberg, a divulgação do 

conhecimento ficou maior, mas a possibilidade do plágio também. Dessa forma, alguns 

editores de obras literárias se viram descontentes, pelo fato da defasagem econômica de seus 

trabalhos, passando eles a reinvidicar por proteção aos direitos autorais. 

A tutela aos direitos do autor, como se pôde perceber, deu-se por insatisfação dos 

comerciantes – editores de livros – acerca do plágio, e não propriamente dos artistas, 

intelectuais ou inventores da obra. Essa é a razão, portanto, do fato de, desde o início da 

legislação acerca dos direitos do autor, a classe editorial ter direitos e garantias presentes. 

Com os movimentos por reivindicação à proteção dos direitos autorais, os comerciantes 

tiveram algumas concessões de benefícios, como, por exemplo, o recebimento de royalties; 

isto é, a garantia de valores a serem pagos à classe editorial, como contraprestação pela 

utilização da edição impressa da obra artística ou literária por eles feita. 

Percebe-se, pois, que o nascimento dos direitos autorais se deu, inicialmente, não 

para tutelar a criação do espírito do artista (obra literária ou cultural), mas sim o dinheiro 

da classe editorial. Ratificando esse entendimento, José de Oliveira Ascensão preceitua 

que “a ratio da tutela não foi proteger a criação intelectual, mas sim, desde o início, 

proteger os investimentos.” 6 

O início da proteção formal aos direitos autorais, dessa forma, caracteriza-se pela 

proteção estritamente patrimonialista do comerciante de livros ou demais obras artísticas e 

culturais. Não se imaginava em proteger o criador espiritual em si daquela obra literária. 

Pergunta-se, então, por que haviam pessoas dispostas a serem escritores de obras, se quase 

não havia proteção às suas criações? 

Existiam escritores pelo fato de os comerciantes de livros e outras obras persuadirem as 

pessoas talentosas na criação espiritual, com discursos demagógicos, dizendo que os artistas 

gozavam de reconhecimento social e fama. Dessa forma, tais editores conseguiam aumentar o 

número de adeptos aos feitores das obras literárias.  

                                                
6 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 4. 
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Outro privilégio da classe editorial foi a exclusividade na impressão das obras. Esse era 

um direito temporário, porém garantido pelo Estado, de forma que, apenas o editor possuidor 

de autorização para a publicação do invento artístico, poderia fazê-lo. Isso significa, então, 

que, além de o artista praticamente não ser remunerado, já que cedia suas criações por 

promessa de reconhecimento social e fama como única contraprestação de seu trabalho 

artístico, ficando os editores com toda a lucratividade do comércio das obras, a classe editorial 

gozava, ainda, da não concorrência, já que o Estado garantia que ninguém mais poderia 

publicar aquela criação de espírito. 

Esses privilégios, inclusive, foram primeiro dispostos na citada lei da Rainha Ana, na 

Inglaterra, no século XVIII, no ano de 1710, vigente em 10 de abril do referido ano, ato 

normativo este que ficou conhecido por Copyright Act, explicado nos parágrafos a seguir.   

Ora, se o Estado Inglês concedia aos autores das obras – e a seus respectivos editores – 

o privilégio da reprodução, por determinado período, pode-se dizer que surgiu, dessa forma, a 

visão inglesa acerca da proteção dos direitos autorais e, principalmente, dos direitos conexos. 

Conhecida como copyright, isto é, “direito de cópia”, doutrina esta que foi acolhida pelos 

Estados Unidos da América. O copyright é o sistema adotado, até os dias atuais, nesses dois 

países, quais sejam, Inglaterra e Estados Unidos. 

Apenas para se ter uma ideia da proteção dos direitos autorais no citado Copyright 

Act, este ato normativo previu o prazo de 21 anos de exclusividade para a reprodução de 

livros já publicados, e de 14 anos, que poderiam ser renovados por igual período, para os 

ainda não publicados. 

Entretanto, não se pode ser ingênuo ao ponto de pensar que o Estado garantiria aos 

editores e aos artistas esses privilégios sem uma contraprestação. Na realidade, por meio do 

copyright, os gestores públicos tinham controle sobre o conteúdo da obra, havendo assim a 

censura, tão repudiada, atualmente, nos Estados Democráticos de Direito. Acerca desse 

assunto, Trindade7 informa que: 

No copyright, originalmente, o privilégio legal consistia na exclusividade para a 
reprodução de um texto, isto é, num direito de fazer cópias (copyright). Isto significa 
que quem não pertencesse à guilda estava proibido de copiar um livro de 
Shakespeare, por exemplo, como Romeu e Julieta, e vendê-lo. Mas não era proibido 

                                                
7 TRINDADE, Alessandra. Direito autoral: paradoxos e contribuições para a revisão da tecnologia jurídica no 

século XXI. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p.22. 
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a ninguém produzir obras derivadas a partir daquele texto, como declamar em 
público a peça, musicá-la, traduzi-la ou encená-la no teatro. 

Percebe-se, então, que o copyright protegia o autor – e lógico, os editores! – acerca da 

reprodução da obras, mas nada tratava sobre outras espécies de utilização da obra, como a 

encenação, a tradução ou a transformação do livro, por exemplo, em música. 

Pode-se perguntar, neste momento, como era o procedimento para a efetivação da 

censura? Ora, sabe-se que esta é uma afronta direta ao direito de liberdade de manifestação de 

pensamento, razão pela qual as monarquias, principalmente, tinham todo o interesse de coibir 

atitudes nocivas ao interesse ditatorial.  

Portanto, como forma de conceder o privilégio de reprodução exclusiva aos editores – e 

lógico, promover a censura – o Estado exigia o registro da obra a ser reproduzida. Assim, 

poderia o Estado – como a Coroa Britânica, por exemplo – efetivar uma censura prévia sobre 

a obra, evitando, portanto, as subversões públicas. 

Cabe mencionar que, após muitas insatisfações por conta da censura do Estado, 

intelectuais passaram a reproduzir suas obras, mesmo sem registro, ato este que ficou 

conhecido por contrafação, ou seja, reprodução não autorizada.  

Sobre esse assunto, vale salientar, também, que, ainda no século XVIII, – na época da 

Revolução Francesa-, surgiu, na França, outro modelo de proteção dos direitos autorais. 

Diferentemente do copyright, protege o autor – e os editores – não só no que diz respeito à 

reprodução da obra, mas também em relação a todo e qualquer aspecto de utilização da obra e 

outras criações artístico-culturais. 

Isso aconteceu pelo fato de os ideais da Revolução Francesa serem contrários a qualquer 

tipo de monarquia ou mesmo privilégio. A declaração de Laboulaye, por exemplo, citada por 

Luiz Francisco Rebello,8 menciona o seguinte período: “Falai de propriedade, todos se 

inclinam; falai de privilégio, todos se revoltam. O primeiro título representa o que há de mais 

respeitável, o direito; o segundo o que há de mais abominável, o monopólio”. 

Dessa forma, no ano de 1789, os privilégios dos autores – e muito mais dos editores – 

foram abolidos, porque representavam obstáculos aos princípios liberalistas traçados pela 

Revolução Francesa. Entretanto, passado esse período turbulento, a classe editorial, com suas 

                                                
8 RABELLO, Luiz Francisco. Introdução ao direito de autor. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1994. v.I, p. 32. 
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regalias perdidas, tentou, através de um aliciamento com os autores, retomar o status quo 

ante, dessa vez utilizando não mais o termo privilégio, e sim a noção de obra literária. 

Por conseguinte, a França passou a reconhecer os direitos autorais, mas apenas na sua 

vertente patrimonialista, pois não se falava ainda no conteúdo moral desses direitos. Tão 

somente, no Século XIX, após o italiano Piola Caselli introduzir o direito ao dano moral no 

texto da Convenção de Berna (art. 6º), foi que se passou a ampliar a noção de proteção dos 

direitos do autor.  

A Convenção de Berna, a ser abordada no tópico seguinte acerca da proteção 

Constitucional e Internacional dos Direitos do Autor, foi assinada na capital da Suíça, em 

1886 e revisada em Roma, em 1928, estando em vigor até os dias de hoje, consistindo em um 

dos principais atos normativos que versam sobre a proteção dos direitos do autor.  

Essa convenção, atualmente, é administrada pela Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (OMPI), e já faz parte do ordenamento jurídico brasileiro e da grande maioria dos 

países que integram a Organização Mundial do Comércio (OMC).9 

É importante ressaltar que os direitos autorais não surgiram, inicialmente, para a 

proteção da música, mas sim para a tutela da classe editorial – sob a fachada de proteção dos 

próprios autores. Tão somente com o advento da globalização e das economias de massa é 

que passaram a ser editados vários tratados internacionais e atos normativos internos sobre o 

assunto, os quais, atualmente, abrangem a música, como será visto a seguir.  

Sabe-se que, atualmente, tais direitos são divididos em morais e patrimoniais. Pode-se 

dizer que os direitos autorais, em seu cunho moral, “são os vínculos perenes que unem o 

criador à sua obra, para a realização da defesa de sua personalidade”,10 sendo o nascimento 

desses direitos concomitante à criação da obra, caracterizando-se por serem imprescritíveis, 

impenhoráveis e incomunicáveis.  

O artigo 24 da Lei de Direitos Autorais brasileira (Lei 9.610/98) enumera quais são os 

direitos morais do autor. Apenas a título exemplificativo, cite-se alguns desses direitos: o de 

reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal 

                                                
9  DIAS, Maurício Cozer. Utilização musical e direito autoral. São Paulo: Bookseler, 2000, p. 20. 
10 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p.10.   
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convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra, e  o de 

conservar a obra inédita. 

Já o viés patrimonial dos direitos autorais são os que se relacionam com a exploração 

econômica da obra, por meio da exposição ao público, com o objetivo de permitir a obtenção 

de benefícios econômicos pela utilização da mesma, como forma de valorização do seu 

trabalho artístico-cultural e de incentivá-lo à criação de mais trabalhos técnicos.  

São esses direitos que decorrem da característica exclusividade dos direitos autorais 

para a exploração econômica de sua obra. É por essa peculiaridade dos direitos autorais que, 

em relação à música, existe o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), 

como órgão arrecadador e efetivador dessa contraprestação econômica em benefício do 

criador da obra e dos titulares dos direitos conexos.  

Atualmente, pode-se dizer que os direitos autorais se fundamentam na exclusividade da 

utilização da obra pelo seu criador, garantida, em especial, pela Constituição Federal. Eles 

visam, entre outros aspectos, o estímulo ao surgimento de novas expressões artísticas, a 

conservação das obras por seus titulares e a contraprestação financeira ao criador da obra, 

tendo, no Brasil, a atual lei dos direitos autorais - Lei 9.610 de 1998 -, como principal 

instrumento regulamentador dos direitos autorais.  

1.2 Proteção constitucional e de tratados e convenções internacionais 

Tendo em vista a importância da proteção aos direitos autorais, neste tópico, abordar-se-

á a proteção da Constituição Federal de 1988, bem como os principais tratados e convenções 

acerca desse assunto. Saliente-se que, por nenhum momento, teve-se a intenção de esgotar o 

tema, sendo este tópico, tão somente elucidativo em relação à temática do presente trabalho, 

dando uma noção ao leitor sobre a tutela do direito autoral, para que, nos capítulos 

subsequentes, possa-se entender sistematicamente o assunto com a gestão coletiva das obras 

musicais.  

A Constituição Federal de 1988 confere exclusividade ao autor sobre suas obras, 

estando tal proteção inserida no art. 5º, inciso XXVII, sob a rubrica Dos Direitos e 

Deveres Individuais e Coletivos, na seguinte forma: “Aos autores pertence o direito 

exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos 

herdeiros pelo tempo que a lei fixar”. 
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Essa proteção constitucional se justifica, porque o direito autoral – relativo às criações 

do espírito humano, em especial, as atividades literárias e artísticas – é um ramo do direito 

intelectual, sendo este um gênero que alberga todas as invenções e criações do seres humanos. 

Segundo Oswaldo Santiago,11 o direito autoral é o mais entranhado dos direitos humanos, em 

razão de sua íntima ligação com as profundezas do Espírito. 

Dessa forma, por conta da importância artística, cultural e, até mesmo econômica, a 

proteção a esse tipo de direito é feita, não só pela Constituição Federal de 1988 – mas também 

por meio de leis, tratados e convenções internacionais. 

Sem dúvida, faz-se imprescindível a atuação do Estado – em cumprimento aos 

mandamentos da Constituição Federal – na proteção dos direitos autorais, não representando 

uma mera opção de política pública essa tutela. É por esse motivo que o constituinte elencou a 

garantia de exclusividade na utilização das obras, criações e inventos humanos, como visto, 

sob a rubrica Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Maristela Basso, a respeito 

desse assunto, dispõe da seguinte forma: 

Aquela antiga condição de que gozavam os Estados, no modelo tradicional ou 
histórico, anterior à Segunda Guerra, de optar por implementar ou não, políticas de 
proteção à propriedade intelectual, torna-se inviável no modelo atual, perante os 
compromissos internacionais, cada vez mais numerosos, assumidos pelos Estados, e 
às pressões dos setores privados nacionais e transnacionais. 12 

Portanto, tendo em vista a rapidez do desenvolvimento tecnológico, é imprescindível a 

existência do direito autoral – desdobramento do direito intelectual – no intuito de proteger as 

criações do espírito humano, inclusive por conta da sua influência econômica, como as obras 

literárias e os cinemas. 

José Carlos Tinoco13 comenta a evolução das criações humanas e a importância da 

proteção aos direitos intelectuais quando diz:  

Considerando que a riqueza de um País depende de sua produção agrícola, 
manufatureira ou industrial, chegaremos à conclusão que para o melhor 
aproveitamento e desenvolvimento é necessária a colaboração direta do homem. Se 
o homem continuasse a se utilizar das coisas da natureza tal como se encontram ou 
com pequenos melhoramentos, jamais sairíamos do estágio inicial, todavia, para o 

                                                
11 SANTIAGO, Oswaldo. Aquarela do direito autoral - História, legislação e comentários. Rio de Janeiro: 

Gráfico Mangione, 1946, p.164. 
12 BASSO, Maristela. A proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual. Revista de 

Informação Legislativa, ano 41, n. 162, p. 287-309, 2004, p. 290. 
13 SOARES, José Carlos Tinoco. Comentários à lei de patentes, marcas e direitos conexos: lei n. 9.279, 

14.05.1996. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 26-27 
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bem da própria humanidade o homem foi evoluindo e muito tem ainda a alcançar. 
Através desse desenvolvimento nota-se que o homem foi, a princípio, artesão, isto é, 
o trabalhador autônomo, por ser patrão de si mesmo, mais tarde se transformou em 
manufatureiro, ou o precursor da grande indústria, e logo após, em industrial. Hoje, 
pode-se dizer, que o homem é tecnólogo. Sua indústria depende da pesquisa e do 
trabalho de equipe. Para a fabricação de um simples alfinete ou um complicadíssimo 
cérebro eletrônico necessita o homem do trabalho intelectual de uma equipe. Vale 
dizer, portanto, que não está mais sozinho sob o regime da produção.   

Cabe ressaltar, inclusive, a ampla proteção que os direitos autorais vêm tendo, inclusive, 

quando nos blocos econômicos. Apenas para se ter uma ideia, o Parlamento da Comunidade 

Européia fez surgir a Diretiva nº 29 de 22 de maio de 2001, no intuito de harmonizar algumas 

questões relativas ao direito do autor e direitos conexos na sociedade, como se observa pela 

transcrição do item 2 dessa citada fonte normativa: 

(2) O Conselho Europeu reunido em Corfu em 24 e 25 de Junho de 1994 salientou a 
necessidade de criar, a nível comunitário, um enquadramento legal geral e flexível 
que estimule o desenvolvimento da sociedade da informação na Europa. Tal exige, 
nomeadamente, um mercado interno para os novos produtos e serviços. Existe já, ou 
está em vias de ser aprovada, importante legislação comunitária para criar tal 
enquadramento regulamentar. O direito de autor e os direitos conexos 
desempenham um importante papel neste contexto, uma vez que protegem e 
estimulam o desenvolvimento e a comercialização de novos produtos e serviços, 
bem como a criação e a exploração do seu conteúdo criativo.14 (grifo nosso). 

Outras disposições internacionais sobre o assunto são a Convenção de Berna, o Tratado 

Sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, na área autoral e os 

Acordos administrados pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (O.M.P.I.), 

diplomas estes que, entre outros aspectos, asseguram a reciprocidade de proteção dos direitos 

autorais nos países signatários dessas normas. 

A Convenção de Berna, por exemplo, em seu Art. 1º, dispõe: “Os países a que se aplica 

a presente Convenção constituem-se em União para a proteção dos direitos dos autores sobre 

suas obras literárias e artísticas”. 

Deve-se mencionar também a Convenção Universal de 1952, introduzida no 

ordenamento jurídico brasileiro, através do Decreto nº 76.905, de 24 de Dezembro de 1975, 

cujo texto aborda, mais uma vez, a proteção dos direitos autorais. 

Cabe ressaltar, dessa forma, que as disposições jurídicas acerca do direito intelectual, 

nacionais – ou mesmo internacional – asseguram ao autor o direito de fruição exclusiva de 

                                                
14  BRASIL. Ministério da Cultura. Disponível em:<http://www.min-cultura.pt>. Acesso em: 18 jun. 2011. 
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seus inventos ou criações. Como se verificou, essa exclusividade está garantida na 

Constituição Federal de 1988, no art. 5º, incisos XXVII.  

Essa exclusividade permite ao autor poder usar, gozar, fruir, utilizando da forma como 

melhor lhe convier a sua criação. Entretanto, cabe salientar que a proteção dessa 

exclusividade não é absoluta, pois existem as limitações aos direitos autorais como, por 

exemplo, no Art. 46 da Lei dos Direitos Autorais, adiante citado. Ainda sobre a proteção das 

obras autorais, a doutrina dispõe da seguinte forma: 

O direito autoral é um monopólio do autor. Mas um monopólio temporário. Ele não 
é absoluto. Ocorre com a obra de criação um fenômeno que a diferencia de qualquer 
outro tipo de produto humano. A arte destina-se ao público e seu objetivo maior é 
alcançar uma universalidade tão ampla quanto possível. Muito se discutiu sobre a 
natureza da obra de arte. Ela tem uma natureza incorpórea. Há, na obra de arte, algo 
que a torna diferente pela emoção que transmite. Neste caso, ela transcende do bem 
material em si, da base em que está fixada, para transformar-se em algo imaterial 
que a lei reconhece como tal.15 

A citada Convenção de Berna, por exemplo, em seu artigo 18 abaixo transcrito, 

regulamentou o prazo mínimo de proteção a ser feito pelos países signatários, da seguinte forma: 

Art. 18 – 1) A presente Convenção aplica-se a todas as obras que na data da entrada 
em vigor deste instrumento, não caíram ainda no domínio público nos seus países de 
origem por ter expirado o prazo de proteção. 
2) Todavia, se uma obra, por ter expirado o prazo de proteção que lhe era 
anteriormente reconhecido, caiu no domínio público no país onde a proteção é 
reclamada, não voltará a ser ali protegida. 
3) A aplicação deste princípio efetuar-se-á de acordo com as estipulações contidas 
nas convenções especiais já celebradas ou a celebrar neste sentido entre países da 
União. Na falta de semelhantes estipulações, os países respectivos regularão, cada 
qual no que lhe disser respeito, às modalidades relativas a tal aplicação. 
4) As disposições precedentes aplicam-se igualmente no caso de novas adesões à União 
e quando a proteção for ampliada por aplicação do art. 7 ou por abandono de reservas. 

Percebe-se, assim, a ampla proteção que o constituinte e os tratados internacionais 

conferiram aos direitos autorais, inserindo-os no rol de direitos e garantias fundamentais, de 

forma a assegurar aos criadores de músicas e demais obras artísticas a remuneração pela 

utilização de sua obra.  

Aliás, sobre o tema, o próprio Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula 386, a 

qual preceitua da seguinte forma: "Pela execução de obra musical por artistas remunerados é 

devido direito autoral, não exigível quando a orquestra for de amadores."  

                                                
15  CABRAL, Plínio. A nova lei de direitos autorais. 4. ed. São Paulo: Harbra, 2003, p. 110. 
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Essa proteção ao direito autoral, indubitavelmente, protege não só a autor pelas suas 

criações e invento. Elas asseguram a produção da cultura a todas as pessoas. Isso porque, 

como os artistas ficam protegidos pelo usufruto de suas invenções, há uma maior produção 

cultural.  

É salutar o comentário de que o art. 215 da Constituição Federal de 1988, o qual está 

inserido no capítulo referente à Educação, Cultura e Desporto, ordena que o Estado garanta a 

todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. Este 

dispositivo dispõe da forma abaixo transcrita:  

Art. 215o. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão 
das manifestações culturais.  
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-
brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 
§ 2º omissis. 

Sem dúvida, outro dispositivo constitucional de extrema importância para a proteção 

dos direitos culturais é o art. 216. Segundo ele, patrimônio cultural brasileiro são tanto os bens 

de natureza material e imaterial, que digam respeito à identidade, ação, memória dos 

diferentes grupos sociais, elegendo, exemplificativamente, aspectos que se enquadram nesse 

conceito. Veja-se, na íntegra, o artigo: 

Art. 216o. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem:  
I - as formas de expressão;  
II - os modos de criar, fazer e viver;  
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais;  
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  
§ 1º O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.  
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 
necessitem.  
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 
valores culturais.  
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.  
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências 
históricas dos antigos quilombos. 
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Pela leitura do dispositivo constitucional, percebe-se que não apenas as formas de 

patrimônio cultural são listadas, mas também há um mandamento para que o poder público, 

juntamente com a comunidade, desenvolva e proteja essa espécie de bem material ou 

imaterial brasileiro. 

Aliás, como se pode observar no § 4º desse dispositivo, danos e ameaças ao patrimônio 

cultural serão punidos, na forma da lei. Como se verá no tópico seguinte que aborda a proteção de 

atos infraconstitucionais acerca dos direitos autorais, a punição por violação a estes já existe. 

Conforme se pode notar, a proteção dos direitos autorais garante a maior produção 

cultural e, consequentemente, há ganho para toda a sociedade, inclusive, com o crescimento 

econômico do país. M. N’Diane, em obra de Bruno Jorge Hammes dispõe conforme transcrito 

abaixo sobre o assunto: 

O homem sente um maior impulso da cultura porque em nossos dias se mostrou que 
a instrução do espírito, longe de ser um luxo sem sentido, torna possível ao homem 
desenvolver suas capacidades, de realizar sua personalidade, de promover a sua 
inteligência. Cada país está decidido a cumprir este desafio. Mas cultura – é dela que 
aqui se trata – não é simplesmente um aglomerado de conhecimento de espírito, mas 
um acesso ao mundo: a salvação do mundo, diz-se, está no diálogo das culturas. 
Hoje ninguém mais pode contestar que o progresso cultural representa um meio 
eficaz neste caminho ao objetivo fundamental dos direitos humanos, ou seja, a 
manutenção da paz e da segurança internacional.16 

Vê-se, portanto, que o homem é um ser cultural por natureza, merecendo a proteção de 

suas criações, obras e inventos, no intuito de assegurar mais produções artísticos culturais.  

Nota-se, inclusive, que o patrimônio cultural cresce quando há proteção assegurada às obras 

literárias, artísticas e científicas, razão pela qual é de suma importância que haja legislação 

tutelando tais criações.  

Ademais, é sempre bom salientar, para a tutela aos direitos autorais, não se faz 

necessário qualquer registro formal, pois eles são direitos exclusivos e de monopólio integral 

do autor da criação artística. 

1.3 Proteção legal  

Este tópico abordará os principais atos normativos infraconstitucional sobre a proteção 

dos direitos autorais. É de bom alvitre salientar que, como técnica dissertativa, discorreu-se, 

                                                
16 HAMMES, Bruno Jorge. O direito da propriedade intelectual: subsídios para o ensino. São Leopoldo: 

Unisinos, 1998, p. 30. 
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inicialmente, sobre leis gerais, como os Códigos Civis, Penais e Processuais Penais 

brasileiros, para, após, dissertar sobre as leis específicas sobre o assunto – como a Lei 

9.609/98, e só então abordar os principais decretos – atos normativos secundários – 

albergadores do assunto. 

Sendo assim, como primeiro ato normativo – primário e geral, diga-se – sobre a tutela 

dos direitos autorais, tem-se o Código Civil brasileiro. Este diploma normativo, em seu art. 

20. Este dispositivo está inserido no Capítulo II, do Livro I, intitulado Dos Direitos da 

Personalidade, dispõe da seguinte forma: 

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou 
a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser 
proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe 
atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins 
comerciais.  
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para 
requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. 

Percebe-se que tal norma jurídica proibiu, via de regra, qualquer forma de publicidade 

de escritos, gestos, palavras ou imagem do indivíduo, elencando tão somente três exceções a 

essa regra, quais sejam se tiver autorização, se necessárias à administração da justiça ou à 

manutenção da ordem pública a autorização do titular, necessária a administração da justiça 

ou, por fim, para a manutenção da ordem pública.  

Caso alguém viole essa prerrogativa – que representa, sem dúvida, uma proteção do 

direito à intimidade, o dispositivo legal, além da proibição da divulgação, garantiu direito à 

indenização à vítima, se a honra, a boa fama ou a respeitabilidade forem atingidas, ou mesmo 

se a utilização dos escritos, gestos, palavras ou imagem do indivíduo se der para finalidades 

comerciais.  

Percebe-se, assim, que a legislação civil perpetuou a dupla conotação dos direitos 

autorais, ou seja, o cunho patrimonial, pela retribuição econômica dos criadores pela utilização 

das obras artísticas, e o viés moral, representado pela conservação das obras, escritos e imagens 

tão somente, salvo as exceções já mencionadas, por seus respectivos titulares. 

É interessante notar, que o Código Civil garantiu os direitos autorais como Direito da 

Personalidade. Este, de acordo com Rubens Limongi França conceituado da seguinte forma: 
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“direitos da personalidade dizem-se as faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos 

da própria pessoa do sujeito, bem assim da sua projeção essencial no mundo exterior.”17 

Corroborando com o pensamento de França, Goffredo Telles Júnior disserta que “a 

personalidade consiste num conjunto de caracteres próprios da pessoa. É, portanto, objeto de 

direito. [...] os direitos da personalidade são os direitos subjetivos da pessoa de defender o que 

lhe é próprio.”18 

Já o parágrafo único do art. 20 do Código Civil protege de qualquer forma de 

publicidade os escritos, gestos, palavras ou a imagem do morto, salvo as mencionadas 

exceções legais aqui transcritas. Como, nos termos do art. 1º desse mesmo diploma 

legislativo, o falecido não é sujeito de direito. Sem essa proteção legal, as obras dos artistas 

apenas seriam protegidas enquanto eles estivessem vivos, daí porque essa tutela legislativa é 

importante para os herdeiros do criador da expressão artística.  

Portanto, coadunando para a proteção do direito autoral, o Código Civil, como 

legislação ordinária de caráter geral, protege a intimidade do indivíduo – assim como suas 

criações – como direito da personalidade, garantindo indenização em caso de violação, se o 

violador não tiver abrangido pelas três exceções legais acima referidas. 

Aliás, para concretizar o viés moral dos direitos autorais, utilizam-se dois dispositivos 

legais do Código Civil, os arts. 186 e 187. Estes, mesmo sendo cláusulas gerais da 

responsabilidade civil de quem comete ato ilícito, são perfeitamente utilizáveis como 

fundamentação pela reparação do dano moral em face do usurpador de uma obra artística 

cultural. Seguem eles abaixo o excerto dos dispositivos legais:  

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé 
ou pelos bons costumes. 

Pelos aspectos apresentados, pode-se notar, como norma geral que é, o Código Civil 

apresenta proteções ao direito autoral, abordando-o como direito da personalidade e 

garantindo indenização em caso de utilização indevida de escritos, imagens ou palavras de 

qualquer indivíduo, mesmo que ele esteja morto. 
                                                

17  FRANÇA, Rubens Limongi. Instituições de direito civil. São Paulo: Saraiva, 1988. 
18 DINIZ, Maria Helena. Parte geral. In: FIÚZA, Ricardo (Coord.). Novo Código Civil comentado. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 23. 
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O próximo ato normativo primário geral a tratar sobre os direitos autorais é o Código 

Penal Brasileiro, o Decreto-lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940. Sob a rubrica dos Crimes 

Contra a Propriedade Imaterial, o Título III da Parte Especial desse diploma legislativo, nos 

arts. 184 à 196, trazia, em quatro capítulos, a descrição de infrações penais, no intuito de 

prevenir transgressões, entre outros bens jurídicos, aos direitos intelectuais, divididos da 

seguinte forma: 

a) CAPÍTULO I - Dos Crimes Contra a Propriedade Intelectual (Arts. 184 a 186) 

b) CAPÍTULO II – Dos Crimes Contra o Privilégio de Invenção (Arts. 187 a 191) 

c) CAPÍTULO III - Dos Crimes Contra as Marcas de Indústria e Comércio (Arts. 192 a 195) 

d) CAPÍTULO IV – Dos Crimes de Concorrência Desleal (Art. 196). 

Acontece que o Art. 185 do Capítulo I foi revogado pela Lei no 10.695, de 1º de julho 

de 2003, e os Capítulos de I a IV foram também revogados pela Lei no 9.279, de 14 de maio 

de 1996), restando vigente, portanto, tão somente os arts. 184 e 186.  

O art. 184 do Código Penal, em seu caput, incrimina a conduta de violar os direitos 

autorais ou os que lhe são conexos, cominando pena de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) 

ano, ou multa. Trata-se da modalidade simples do delito, pois se a violação consistir na 

reprodução total ou parcial, visando lucro direto ou indireto, existe a modalidade qualificada, 

a qual traz pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.  

Já os §2º e §3º do art. 184 tipificam condutas que possuem a mesma pena da 

modalidade qualificada mencionada no §1º do mesmo dispositivo legal. O excerto destes está 

transcrito a seguir: 

§ 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.  
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Por fim, § 4o do art. 184 preceitua que tais condutas não são criminosas, se 

representarem exceções ou limitações ao direito de autor ou aos que lhe são conexos, em 

conformidade com o previsto na Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.  A cópia de obra 

intelectual ou fonograma, em um só exemplar, se for para uso privado do copista, sem intuito 

de lucro direto ou indireto, também não caracteriza infração penal, de acordo com a parte final 

do parágrafo em comento. 

Ainda sobre as condutas criminosas tipificadas no Código Penal, o Art. 186 preceitua 

acerca da iniciativa das ações penais dos crimes de violação dos direitos autorais e dos que 

lhes são conexos, os quais foram discorridos anteriormente, nos seguintes termos:  

Art. 186. Procede-se mediante:  
I – queixa, nos crimes previstos no caput do art. 184;  
II – ação penal pública incondicionada, nos crimes previstos nos §§ 1o e 2o do art. 
184;  
III – ação penal pública incondicionada, nos crimes cometidos em desfavor de 
entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia 
mista ou fundação instituída pelo Poder Público;  
IV – ação penal pública condicionada à representação, nos crimes previstos no § 3o 
do art. 184.  

Não se tem aqui, sob pena de perder o foco do presente trabalho a intenção de explicar 

todas as condutas humanas suficientes para consumar a citada infração penal – muito embora, 

realmente isso fosse um prazer para o autor do presente trabalho -, sendo suficiente para a 

compreensão do que aqui se propõe o leitor ter a ciência de que a violação do direito autoral é 

tipificada como crime no Código Penal Brasileiro, tendo pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 

(quatro) anos, e multa. 

Aliás, os procedimentos penais a que serão submetidos os violadores dos direitos 

autorais estão descritos no Código de Processo Penal – Decreto-lei nº 3.689 de 3 outubro de 

1941 – nos Arts. 524 a 530-I. Tais dispositivos estão inseridos no Livro II do Código, 

intitulado Dos Processos em Espécie, dentro do Título II, nominado Dos Processos Especiais, 

no Capítulo IV desta sub-parte, a qual é intitulada Do Processo e Julgamento dos Crimes 

Contra a Propriedade Imaterial.  

Nota-se, portanto, que, além de ensejarem infração penal, o procedimento para apurar a 

violação dos direitos autorais é especial, previsto no Código de Processo Penal. Novamente, 

perder-se-ia o foco do presente trabalho o detalhamento deste rito, sendo suficiente que o 

leitor tenha a noção do que diz a legislação brasileira sobre os direitos autorais. 
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Ultrapassados os atos normativos primários, de caráter geral, vigentes no Brasil, sobre 

os direitos autorais, abordar-se-ão, neste momento, as leis específicas sobre o tema. Não se 

pode iniciar com outro diploma legislativo, portanto, que não seja a atual Lei dos Direitos 

Autorais, Lei 9.610/98. 

Uma das leis mais importantes acerca dos direitos autorais – quiçá, a mais relevante! – é 

a Lei nº. 9.610/98, a qual seguindo a orientação da legislação anterior sobre o tema, a Lei nº. 

5.988/73 – a qual regula os direitos autorais e dá outras providências, conferiu exclusividade 

ao autor na criação intelectual para decidir sobre sua exploração econômica, condicionando a 

utilização por terceiros à prévia e necessária autorização do criador. 

Dessa forma, o autor da criação artística tem direito a receber contraprestação 

pecuniária pela utilização de sua obra por parte do usuário. Essa prerrogativa encontra guarida 

na Constituição Federal, a qual, como visto no sub-tópico anterior traçou as diretrizes básicas 

e indispensáveis à proteção de criações intelectuais garantindo, em seu artigo 5º, incisos 

XXVII e XXVIII, letra “b”, que, em regra, somente o criador pode fixar o preço pela 

utilização de sua obra.  

Demonstrando, portanto, a importância na proteção de obras intelectuais, o Constituinte 

Originário elevou a nível Constitucional à EXCLUSIVIDADE, em regra, do autor de obras 

intelectuais exercer seus direitos, o que significa ser ele, a única pessoa que pode exercer as 

prerrogativas advindas das obras protegidas. 

É nesse sentido que, atualmente, há a Lei Federal nº. 9.610/98, denominada Lei de 

proteção aos direitos autorais, a qual, em seu preâmbulo, preceitua da seguinte forma: “altera, 

atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.” 

Desse modo, tal legislação traz ampla proteção ao direito autoral, legitimando, 

inclusive, o ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), para a arrecadação de 

tais direitos. 

Para o perfeito entendimento do que agora será discorrido, é importante relembrar que 

os Direitos Autorais são divididos em Direitos Morais e Patrimoniais. Aqueles imprescritíveis 

impenhoráveis e irrenunciáveis, sendo o vínculo espiritual que liga o autor à sua criação, 

estando enumerados no art. 24 da Lei de Proteção aos Direitos Autorais, dispositivo legal este 

já transcrito quando da elucidação destas questões no primeiro sub-tópico.  
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Já os direitos patrimoniais são a contraprestação econômico-financeira em benefício do 

criador da obra, pela divulgação para o público, sendo o ECAD, em relação à criação de 

músicas, o responsável pela arrecadação dos direitos autorais daqueles estabelecimentos ou 

instituições que divulgam e propalam a criação musical.  

A Lei nº 9.610/98 impõe, entre outros aspectos, a obrigação legal direcionada a todas as 

pessoas de não utilizar as obras musicais em suas programações sem a devida autorização dos 

titulares de direitos autorais. Isso se dá pelo fato de ninguém poder ser obrigado a ceder ou 

liberar seus direitos, sendo a obra artística, mesmo a música.  

Esta, inclusive, é uma propriedade e compreendida como bem móvel, por ficção jurídica, 

tanto da Lei de Direitos Autorais, em seu art. 3º, como do Código Civil, disposto no art. 48, III . 

       Portanto, os direitos autorais são considerados bens móveis, merecendo especial 

proteção do legislador. No que diz respeito à música, o art. 7º, da Lei de Proteção aos Direitos 

Autorais, é preceituado da seguinte forma: 

Art. 7º. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito expressa por 
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou 
que se inverte no futuro, tais como:    
[...] 
V - as composições musicais tenham ou não letra; 

Vê-se, portanto, que a própria lei preserva os direitos inerentes à criação da música, 

dizendo, inclusive, que se trata de criações de espírito, verdadeira obra intelectual, tenha 

ou não letra.  

É nesse sentido que os Arts. 28 e 29 da Lei Federal nº. 9.610/98, na mesma linha da 

sistemática anterior, qual seja as Leis n º 5.998/73 e 4.944/66, ao tratar dos direitos 

patrimoniais dos autores de obras intelectuais, condicionam sua utilização à prévia e expressa 

autorização de seus autores e titulares. Isso porque somente a eles são deferidas todas as 

prerrogativas do domínio, podendo autorizar a utilização pública de suas criações mediante o 

recebimento de retribuição autoral.  

O Art. 28, dessa forma, preceitua “cabe ao autor direito exclusivo de utilizar, fruir e 

dispor da obra literária, artística ou científica”; já o Art. 29 dispõe da seguinte forma: 

“Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer 

modalidades, tais como: [...]”. 
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Vê-se, então, que a Lei de Proteção aos Direitos Autorais, em consonância com a ordem 

constitucional, protege a pessoa criadora da obra artística à utilização exclusiva de sua 

criação, podendo, inclusive, cobrar pelo uso por parte de terceiros. 

Aliás, da mesma forma, o Art. 68 proíbe a utilização de composições musicais ou lítero-

musicais e fonogramas em representações, e execuções públicas sem a prévia e expressa 

autorização do autor ou titular dos direitos autorais. O dispositivo legal, que está dentro do 

Capítulo cujo título é “Da Comunicação ao Público” dispõe que sem a prévia e expressa 

autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições 

musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.  

Os usuários de músicas, então, não podem promover a execução pública de obras 

musicais sem a autorização dos autores e demais, tendo OBRIGAÇÃO de apresentar antes de 

qualquer evento musical, a comprovação dos recolhimentos dos direitos autorais, conforme se 

infere da leitura do parágrafo 4º do art. 68, que dispõe da seguinte forma: “Previamente à 

realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto 

no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais.” 

Dessa forma, qualquer usuário de obras musicais, de acordo com a expressa vigência do 

art. 68, da Lei de Regência, está obrigado a exibir a necessária autorização prévia dos 

titulares, expedida pelo ECAD, para a utilização pública das composições alheias, instituição 

esta que será abordada no capítulo seguinte. 

Assim, cabe aos titulares das obras musicais, através de sua Assembléia, composta das 

associações de titulares, o direito de fiscalização e aproveitamento econômico de suas obras e, 

sendo os direitos autorais violados, compete ao ECAD as diligências no âmbito judicial e 

extrajudicial para ver sanada tal violação.     

Há de se ressaltar, ainda, que o art. 46 da Lei dos Direitos Autorais, trazendo limitações 

a estes direitos, enumera algumas hipóteses em que há a possibilidade de utilização de obras 

artísticas, intelectuais e culturais sem a necessidade de autorização do autor.  

A título de elucidação, citem-se algumas dessas limitações: A reprodução na imprensa 

diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, 

com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos; a 

utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e 
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televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, 

desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a 

sua utilização e a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso 

familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo 

em qualquer caso intuito de lucro. 

 Saliente-se que não se teve a intenção de esgotar o estudo sobre os preceitos 

normativos da Lei Federal nº. 9.610/98, mas tão somente demonstrar para o leitor as 

principais disposições legais deste ato jurídico acerca da característica exclusividade prevista 

na Lei de Proteção aos Direitos do Autor. 

Há ainda outros atos normativos primários de caráter específico, os quais versam sobre 

os direitos autorais que, por não dizerem respeito diretamente ao assunto abordado no 

presente tópico, serão listadas abaixo, com os dizeres de suas respectivas peculiaridades: 

a)  Lei no 9.609, de 19.02.98 - Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de 

programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências 

b)  Lei no 5.988, de 14.12.73 - Artigo 17, não revogado pela Lei 9.610. Trata do 

registro da obra intelectual. 

c) Lei no 5.700, de 01.09.71 - Dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos 

Nacionais, e dá outras providências. 

Como se pode perceber, há vários atos normativos que abordam o direito autoral. Este 

ramo do Direito abrange várias vertentes e aspectos, razão pela qual tornar-se-ia impossível 

abordá-los todo em um trabalho único. Por esse motivo, optou-se por tão somente listar os 

atos normativos primários vistos acima. 

Aliás, igual técnica – sempre com a justificativa de não fugir do assunto que ora se propõe, 

mas de se entender ser necessário o conhecimento do leitor sobre as disposições normativas 

existentes acerca da matéria - adotar-se-á em relação aos atos normativos secundários.  

Abaixo estão listados as normas dessa natureza, com suas respectivas 

peculiaridades/descrição, para que se possa conhecer as disposições legislativas existentes 

acerca da obra intelectual, gênero no qual estão inseridos os direitos autorais:  
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a)  Decreto de 21 de agosto de 2001 (GIPI) - Cria, no âmbito da CAMEX – Câmara de 

Comércio Exterior, o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, disciplina 

sua composição e funcionamento, e dá outras providências. 

b)  Decreto n. 5.244 de 14 de outubro de 2004 (CNCP) - Dispõe sobre a composição e 

funcionamento do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a 

Propriedade Intelectual, e dá outras providências. 

c)   Decreto n. 2.894, de 22.12.1998 - Regulamenta a emissão e o fornecimento de selo 

ou sinal de identificação dos fonogramas e das obras audiovisuais, previstos no art. 

113 da Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a 

legislação sobre direitos autorais, e dá outras providências. 

d)  Decreto n. 2.556, de 20.04.1998 - Regulamenta o registro previsto no art. 3o. da Lei 

n° 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade 

intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras 

providências.  

e)  Decreto n. 4.533, de 19.12.2002 - Regulamenta o art. 113 da Lei n° 9.609, de 19 de 

fevereiro de 1998, no que se refere a fonogramas, e dá outras providências. 

Por todo o exposto no presente tópico, pôde-se notar que os direitos autorais estão 

tutelados em vários atos normativos, sejam primários ou secundários, tendo, portanto, ampla 

proteção do ordenamento jurídico brasileiro, conforme se delineará nos capítulos adiante 

escritos. 

1.4 Função social 

A Revolução Francesa foi um movimento histórico que derrubou o Estado Absolutista 

despótico, fazendo ser mais respeitado o direito à liberdade, conclamado direito de primeira 

geração ou dimensão, no qual o Poder Público tinha o dever de se abster da intervenção na 

esfera privada dos indivíduos, garantindo a efetivação do principio da autonomia de vontade 

de forma absoluta. Este princípio diz que os particulares podem fazer tudo o que não esteja 

proibido por lei.  
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Para Paulo Bonavides dos direitos de primeira geração são os direitos de liberdade, os 

quais tem por titular o indivíduo, sendo oponível ao Estado. 19 São faculdades ou atributos da 

pessoa humana, ostentando uma subjetividade que é o traço mais característico. São, em 

verdade, direitos de resistência ou oposição perante o Estado. 

Vê-se, portanto, que os direitos de primeira geração são liberdades subjetivas em que o 

indivíduo pode exigir a não intervenção estatal em sua esfera da autonomia privada. Dessa 

forma, acerca da liberdade, Comparato leciona: 

No embrião dos direitos humanos, portanto, despontou antes de tudo o valor da 
liberdade. Não, porém, a liberdade geral em benefício de todos, sem distinções de 
condição social, o que só viria a ser declarado no final do século XVIII, mas sim 
liberdades específicas, em favor, principalmente, dos estamentos superiores da 
sociedade – o clero e a nobreza – com algumas concessões em benefício do 
‘Terceiro Estado’, o povo. 20 

De acordo com Pontes de Miranda, a autonomia da vontade consiste no “auto-

regramento da vontade, a chamada autonomia da vontade é que permite que a pessoa, 

conhecendo o que se produzirá com seu ato, negocie ou não, tenha ou não o gestum que a 

vincule”.21 Em relação ao assunto, Cláudia Lima Marques dispõe: 

Está estritamente ligada (a autonomia da vontade) a idéia de uma vontade livre, 
dirigida pelo próprio indivíduo sem influências externas imperativas. A liberdade 
contratual significa, então, a liberdade de contratar ou de se abster de contratar, 
liberdade de escolher o seu parceiro contratual, de fixar o conteúdo e os limites das 
obrigações que quer assumir, liberdade de poder exprimir a sua vontade na forma 
que desejar, contando sempre com a proteção do direito.22 

Esse princípio, quando materializado na sua feição mais absoluta, garante, por exemplo, 

que o indivíduo possa dispor da forma como queira de seu patrimônio sem que o Estado possa 

intervir no modo como o particular promove o gerenciamento dessa questão material. E, é 

exatamente isso que o princípio da autonomia da vontade garante o direito de propriedade.  

Dessa forma, seguindo os preceitos da autonomia da vontade a Constituição Federal de 

1988 afirma, em seu art.5°, inciso XXII, que a todos é garantido o direito de propriedade.  

Entretanto, esse princípio é relativizado no inciso XXIII do mesmo preceito legal, pois este 

dispõe que a propriedade atenderá a sua função social.  

                                                
19  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 517. 
20 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 45. 
21 PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado - Parte especial. 2 ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1962. t. 

XXXVIII, p. 39. 
22  MARQUES, Cláudia Lima. in Contratos no Código de Defesa do Consumidor – O Novo Regime das Relações 

Contratuais. 4. ed.  São Paulo: RT, 2002, p. 36. 
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Mas o que seria essa função social? É importante notar que com a citada queda do 

Estado Absolutista Despótico surgiu o Estado Liberal, no qual, como dito, assegurou a 

liberdade aos indivíduos, fazendo com que a autonomia de vontade fosse materializada em 

seu âmbito mais absoluto.  

Ocorre que, sem a intervenção estatal, as disparidades sociais entre os indivíduos 

passaram a se acentuar, pois, com esta liberdade na questão contratual. Os mais ricos 

continuaram a explorar os mais pobres, ocasionando uma notória mazela social, já que estes 

não tinham salário mínimo, férias, limitação da jornada de trabalho, previdência social, de 

forma que a expectativa de vida e a capacidade laboral das pessoas era bastante reduzida 

quando comparada à sociedade atual. 

Surge a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, em meados do século XVIII, a qual 

consistiu conjunto de mudanças tecnológicas, com a inserção de diversas máquinas no sistema 

produtivo, coadunando em uma maior substituição da mão de obra humana por estas, por 

conta do impacto positivo no processo de produção com essa nova tecnologia. 

Lutando por uma sociedade mais justa, eclodiram os Movimentos Ludistas (1811-1812) 

e Cartistas (1837-1848), os quais, em linhas gerais, pediam a intervenção estatal para 

propiciar aos indivíduos mais igualdade, ou seja, os cidadãos clamavam para uma atuação na 

esfera particular, no intuito de reduzir a desigualdade social. Acerca do Assunto, discorre 

Bessa:  

Estava formado o campo propício para a propagação das primeiras idéias socialistas, 
que denunciavam esta exclusão brutal em benefício de uma pequena minoria. 
Surgiram, portanto, ainda no século XIX, movimentos revolucionários, encabeçados 
pela massa trabalhadora, fortes o suficiente para levar a burguesia a tentar uma 
composição. É neste momento que surge o Estado Social e, em seu bojo, a previsão 
dos direitos fundamentais de segunda dimensão, ou direitos de igualdade. Todavia, 
somente em meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, é que um 
número significativo de constituições os prevê em seus textos. 23 

Dessa forma, o Estado passou a intervir nas relações privadas, no intuito de promover a 

igualdade, direito este consagrado como de segunda geração ou dimensão, ou – pelo menos – 

reduzir as desigualdades existentes eclodidas, principalmente, com a aplicação absoluta do 

princípio da autonomia da vontade.  

                                                
23 BESSA, Leandro Sousa. O sistema prisional brasileiro e os direitos fundamentais das mulheres presas: 

proposta de convivência. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional). Fortaleza, Universidade de 
Fortaleza, 2007. 
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A implicação prática dessa evolução histórica dos direitos fundamentais na questão dos 

direitos autorais se dá porque, com a passagem do Estado Liberal – primeira geração desses 

direitos – para o Estado Social – segunda geração – o indivíduo passou a não ser mais visto 

isoladamente, no campo absoluto do princípio da autonomia da vontade. Ele tem sim direito 

de propriedade, mas desde que o exerça em consonância com finalidades que propicie 

benefícios sociais.  

Pode-se perceber, portanto, que essa norma jurídica (princípio da autonomia da 

vontade) foi relativizada, de forma que todos devem exercer seu direito de propriedade – 

lembre-se do caráter dual dos direitos autorais, sendo o viés patrimonialista um deles – 

conforme os ditames da função social da propriedade. Sobre esse assunto Vitalis ensina: 

Os valores sociais e existenciais da pessoa humana tornam-se um dos fundamentos 
do Estado Democrático de Direito, materializados na dignidade da pessoa humana. 
Os objetivos constitucionais de construção de uma sociedade livre, justa e solidária e 
de erradicação da pobreza consagram os valores da Constituição, e 
conseqüentemente de todo ordenamento jurídico. Assim, já não mais prevalece 
única e exclusivamente o interesse individual do proprietário. A propriedade, agora, 
tem como elemento integrativo de seu conteúdo a função social, sem a qual o direito 
de propriedade não merecerá sequer tutela jurídica, transfigurando-se o instituto em 
um instrumento para a realização do projeto constitucional. 24 

Assim, surge a dialética entre o direito de propriedade do autor da obra e a função social 

da criação artística cultural. Isto porque a Constituição Federal garante direitos de acesso à 

informação, à cultura e à educação, previstos nos artigos 5º, inciso XIV, 215, e 205 da 

Constituição Federal, citados a seguir:  

Art. 5º, XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 
fonte, quando necessário ao exercício profissional. 
[...] 
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais. 
[...] 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho  

Percebe-se, dessa forma, um conflito entre diretos fundamentais: o do autor acerca do 

monopólio, da exclusividade da utilização, fruição e contraprestação financeira pela utilização 

                                                
24  VITALIS, Aline. A Função Social dos Direitos Autorais: uma perspectiva constitucional e os novos 
desafios da sociedade da informação in  Coleção Cadernos de Políticas Culturais. Brasília : Ministério da 
Cultura, 2006, p. 195. 
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de sua obra, e o do direito da sociedade à informação, à educação e à cultura. Lot Júnior25 

explica à dialética: 

A paternidade gerada pela criação da obra intelectual expressa-se através do direito 
de propriedade que existe entre o criador e a criatura, ou seja, entre o autor 
intelectual e sua obra. Se de um lado, tem-se a ideia de que toda e qualquer 
utilização da obra intelectual seja autorizada por seu criador, tendo em vista o 
exercício do seu direito de propriedade, possibilitando, assim, viver do 
aproveitamento econômico de sua criação, por outro lado, observa-se que a obra está 
vinculada à sua destinação. Na verdade, sob o manto dos preceitos da Constituição 
de 1988, a razão existencial de toda e qualquer propriedade está em atender a sua 
função social. De antemão, pode-se dizer que, quanto maior for a destinação social 
de uma obra cultural, maior será a sua acessibilidade, pois através da ampla 
utilização da obra concretiza-se o acesso por um número cada vez maior de usuários. 

Percebe-se, portanto, que, ao criar uma obra intelectual, o autor vira proprietário dela, 

gozando do direito de exclusividade sobre a sua criação. Entretanto, deve-se pensar na função 

social daquela obra, promovendo uma destinação social, com fins de garantir e divulgar a 

cultura. Ainda sobre o assunto Estela Waksberg Guerrini,26 em palestra proferida no Fórum 

Nacional de Direito Autoral dispõe de forma aduzida: 

Direitos Autorais e Acesso à Cultura, junto ao Fórum de Direito Autoral, no 
Ministério da Cultura, em agosto de 2008, que assim manifestou-se: ‘O direito 
autoral recai sobre obras que têm como objetivo principal a difusão de educação, 
cultura e lazer. Muitas vezes, por ser mais forte o viés econômico, chega-se a 
situações em que o acesso ao conhecimento é negado aos cidadãos. O que fica 
camuflado pelo viés econômico é que ao se falar sobre direito de acesso ao 
conhecimento está-se na verdade tratando de muitos direitos fundamentais – dentre 
outros, direito à educação, à cultura, ao lazer e à igualdade – na medida em que o 
acesso ao conhecimento é um dos meios para promover esses direitos fundamentais. 
Não se pode admitir que direitos fundamentais sejam limitados por interesses que 
até mesmo desvirtuam o principal fim de todas as obras: a difusão do conhecimento, 
cultura e informação. Em tais situações não se está cumprindo a função social da 
propriedade e, portanto, essa propriedade pode até mesmo ser questionada. 

Percebe-se, dessa forma, que os direitos autorais devem ser respeitados, mas com 

limitações suficientes para não obtacularizar o acesso à cultura, pois ambos são direitos 

fundamentais, previstos na Constituição de 1988. E como, então, seria a função social da 

propriedade no âmbito da Lei 9.610/98? De acordo com Cunha Filho pode-se classificar essas 

limitações da seguinte forma: 

                                                
25 LOT JUNIOR, Rafael Angelo. Função social da propriedade intelectual: o patrimonialismo autoralista em 

contraste com o direito de acesso à cultura. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional). Fortaleza, 
Universidade de Fortaleza, 2009. 

26 GUERRINI, Estela Waksberg. Direitos autorais e os direitos dos consumidores. In: BRASIL. Ministério da Cultura. Fórum Nacional de 
Direito Autoral. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/site/wpcontent/uploads/2008/09/palestra_estela_guerrini_messa1.pdf>. 
Acesso em: 18 jun. 2011. 
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(1) limitação para atender a interesses de ordem pública, que pode ser vista quando 
se permite, por exemplo, a livre publicação, na imprensa diária ou periódica, desde 
que se faça menção ao nome do autor e da publicação de onde foram transcritos; (2) 
limitação para garantir uma espécie de ‘posse coletiva’ de certas criações, que estão 
ao alcance de todos como ocorre com as obras situadas permanentemente em 
logradouros públicos que podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, 
desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais; (3) limitações que visam 
garantir o aprimoramento intelectual de pessoas ou de grupos, por meio do livre 
acesso às obras do intelecto, para fins educacionais e culturais, como a citação de 
trechos de outras obras em pesquisa ou a livre encenação teatral em ambientes 
educacionais; (4) limitação para beneficiar pessoas que estão numa situação de 
inferioridade no que concerne ao acesso às obras intelectuais, por exemplo, os 
portadores de deficiência visual, onde a reprodução de obras literárias, artísticas e 
científicas não constitui ofensa aos direitos autorais, podendo ser reproduzidas 
mediante o sistema Braile ou outro procedimento em qualquer suporte para esses 
destinatários; e (5) limitações que devolvem ao conjunto da sociedade a plenitude da 
exploração da obra, que ocorre quando a obra cai no domínio público. 27 

Há de se ressaltar que essas limitações não são as únicas, mas, ainda assim, não 

garantem a perfeita compatibilização entre os direitos autorais e o direito ao acesso à cultura, 

nos ditames da função social da propriedade. Nota-se que a atual Lei dos Direitos Autorais 

possui muitos dispositivos que trazem obstáculos ao acesso à cultura.  

Como exemplo dos entraves legais, pode-se citar a impossibilidade de se reproduzir, para 

outro tipo de mídia, a obra musical sem autorização prévia.  Em outras palavras, se, sem 

autorização do titular da obra, uma pessoa que comprou legitimamente um CD de música 

(compact disc) transfere os arquivos musicais para um dispositivo portátil, como um MP3 (MPEG 

1 Layer-3), há, de acordo com a Lei 9.610/98, violação dos direitos autorais do titular da obra.  

Outro exemplo que se pode dar dos obstáculos legais ao exercício da função social dos 

direitos autorais é a impossibilidade de se reproduzir obras para a preservação e restauração 

dessa criação, sem a devida autorização. Percebe-se, então, que “as regras atuais têm colocado 

na ilegalidade atos tão corriqueiros como gravar um filme exibido em TV aberta ou copiar 

uma música de um CD legalmente adquirido para um computador [...].”28 Isso porque, para 

praticar tais atos, sempre há a imposição legal de ter a autorização anterior dos titulares dos 

direitos autorais das obas. 

Mais especificamente em relação à música, objeto da presente dissertação, há também 

uma celeuma envolvendo o ECAD. Este, como se aprofundará mais no próximo capítulo, é 

uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída pela Lei 5.988/73 e 
                                                
27 CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Francisco Humberto. Direitos culturais como direitos fundamentais 
no ordenamento Jurídico. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 95-96, 

28BRASIL. Ministério da Cultura. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/site/wp-
content/uploads/2011/04/Exposicao_motivos_Revisao9610.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2011.  
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mantida pela Lei Federal 9.610/98, sendo seu objetivo a centralização de toda a arrecadação e 

distribuição dos direitos autorais de execução pública musical, inclusive por meio da 

radiodifusão e transmissão por qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovisuais. 

Dessa forma, toda pessoa física ou jurídica utilizadora de músicas de forma pública – 

como, para exemplificar, restaurantes, hotéis e até mesmo consultórios médicos - que utiliza 

músicas na sua atividade, deve se submeter ao ECAD, pagando a respectiva “taxa” de direitos 

autorais. 

Isso porque, como visto, a Lei Federal 9.610/98, dispõe que “somente o autor tem o 

direito de utilizar, fruir e dispor de sua obra, bem como autorizar ou proibir a sua utilização 

por terceiros, no todo ou em parte, por qualquer meio ou processo”. Dessa forma, caso haja 

execução pública de músicas é o ECAD, o representante legal dos titulares. Ele fornece 

autorização para essa atividade, mediante pagamento prévio – como não poderia deixar de ser 

- da retribuição autoral. 

Como se verá adiante, o Escritório tem cobrado o pagamento pela utilização de músicas 

em eventos com fins não lucrativos, como os carnavais de rua, as celebrações em templos 

religiosos e em associações, bastando haver divulgação pública da música para que a “taxa” 

seja cobrada.  

Sabe-se, por exemplo, de notícias de um consultório que colocou um aviso, informando 

que a televisão não “[...] não seria ligada porque havia uma determinação, compreendida 

como um abuso, para o pagamento de uma taxa ao ECAD (Escritório Central de Arrecadação 

e Distribuição).”29 Assim, questiona-se, até que ponto tal cobrança não viola o direito de 

acesso à cultura, garantido constitucionalmente. 

Aliás, outra problemática que será abordada no presente trabalho sobre o mesmo tema é 

a fiscalização do ECAD; isto é, esse Escritório é o responsável pela centralização de toda a 

arrecadação e distribuição dos direitos autorais de execução pública musical, como foi visto 

acima, mas não se sabe qual é o órgão ou instituição estatal que o fiscaliza. 

                                                
29ECAD e os direitos autorais. Disponível em:<http://culturaeconsumo.blogspot.com/2011/01/o-ecad-e-os-direitos-

autorais-em.html >. Acesso em: 18 jun. 2011. 



2 GESTÃO COLETIVA DOS DIREITOS AUTORAIS 

A gestão coletiva dos direitos autorais é o ato dos titulares de tais direitos, através de 

uma pessoa jurídica, sem fins lucrativos, cobrarem a contraprestação pecuniária pela 

utilização pública de suas obras.  

Nos sub-tópicos, a seguir, serão traçadas noções sobre a gestão coletiva dos direitos autorais 

no Brasil; em seguida, serão abordados os principais aspectos da Lei 9.610/98 sobre este assunto; 

e, ao final, será comentado o Anteprojeto de modernização do mencionado ato normativo, em 

especial, a possibilidade de uma futura supervisão Estatal sobre a atuação do ECAD. 

2.1 Noções preliminares da gestão coletiva dos direitos autorais no Brasil 

Como foi visto no capítulo anterior, os criadores de obras artísticas e intelectuais são os 

titulares dos direitos morais e patrimoniais, decorrentes de sua criação, conforme o Art. 28 da 

Lei 9.610/98. Este direito (patrimonial) garante a contraprestação pecuniária em relação à 

utilização pública de sua obra.  

Com a música, uma das principais e mais valorizadas formas de expressão artística e 

cultural, não poderia ser diferente: os criadores de musicalidades possuem direito a um aporte 

financeiro pela reprodução pública de sua obra musical. 

Entretanto, tal direito se mostraria ineficaz caso tão somente o titular do direito 

patrimonial pudesse cobrar pela utilização pública de sua criação. Isso porque ele não teria 

como estar em todos os locais do mundo, promovendo essa cobrança, nem tão pouco tomar 

conhecimento de todas as vezes em que alguém utilize a sua criação de forma pública. 

Muito embora o Art. 30 da Lei 9.610/98 preceitue que “no exercício do direito de 

reprodução, o titular dos direitos autorais poderá colocar à disposição do público a obra, na 

forma, local e pelo tempo que desejar, a título oneroso ou gratuito” (grifo nosso), no intuito 

de tornar eficaz o direito patrimonial decorrentes da utilização das obras artísticas e culturais. 

O Art. 97 do mesmo diploma legislativo prega da seguinte forma: “para o exercício e defesa 
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de seus direitos, podem os autores e os titulares de direitos conexos associar-se sem intuito de 

lucro”. 

Percebe-se, portanto, que os titulares dos direitos autorais podem se associar para 

exercer e defender tais direitos, bem como os conexos a estes. É isso o que se chama de 

gestão coletiva dos direitos autorais: a possibilidade de uma associação, constituída por uma 

pluralidade de pessoas, como sua própria natureza jurídica já ordena, cobrar a contraprestação 

pecuniária pela fruição ou utilização pública da obra artística ou cultural.  Vanisa Santiago 

define, então, a gestão coletiva da seguinte forma: 

A expressão ‘organização de gestão coletiva’ se aplica aos vários tipos de 
coletividades de autores, de natureza diversa, reunidas para o exercício comum de 
seus direitos. Elas aparecem sob a forma de sociedades de autores, de associações, 
de agências, de burôs e se estruturam como entidades privadas ou públicas, como 
monopólios ‘de direito ou de fato’, ou superpostas, em poucos países.1  

Segundo, ainda, a mesma autora, há muitos modelos de gestão coletiva, podendo se 

“[...] tratar de uma única expressão artística (ex: música) em uma determinada forma de 

exploração (ex: só comunicação); de todos ou de vários aspectos da exploração de uma 

mesma expressão artística; ou ser multidisciplinares (música, teatro, dança, cinema)”. Neste 

caso, são chamadas sociedades gerais. 

Portanto, com a finalidade de haver uma maior fiscalização e, consequentemente, uma 

real e efetiva arrecadação pela utilização pública das criações artísticas, os criadores de obras 

culturais podem se reunir em associação de gestão coletiva dos direitos autorais. José de 

Oliveira Ascensão comenta sobre o assunto com as seguintes palavras:  

[...] Em vastos setores o titular é forçado a recorrer a um ente de gestão coletiva, 
porque não tem outro modo de gerir os seus direitos. Aí, temos a gestão coletiva 
necessária; seja por razões de direito, seja por razões de fato. [...] Esse direito do 
autor [...] é na prática um direito de representação obrigatória. O autor é a pessoa de 
quem se fala; mas não é a pessoa que fala. 2  

Assim, a associação de autores, concretizando a chamada gestão coletiva dos direitos 

autorais traz inúmeros benefícios na efetivação de tais direitos, como a facilitação da 

contraprestação financeira pela utilização ou fruição das obras artísticas ou culturais de forma 

pública, bem como a maior possibilidade de licenciamento dos usos das obras e, 

consequentemente, a regularização da divulgação destas. Outros benefícios que podem ser 

                                                
1 SANTIAGO, Vanisa. Seminário de direitos autorais. Dez./2007.  
2 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p.620. 
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citados são a distribuição dos valores recebidos, a representação judicial e extrajudicial dos 

criadores pela entidade de gestão coletiva e – em tese – a transparência na prestação de contas. 

Faz-se necessário o comentário de que, muito embora haja vários benefícios para a 

associação do autor na questão da arrecadação de seus direitos patrimoniais decorrentes das 

obras por eles criadas, a liberdade de associação é um direito constitucionalmente assegurado, 

no Art. 5º, XX, da Constituição Federal nos termos seguintes: “ninguém será compelido a 

associar-se ou a permanecer associado”. Sendo assim, o autor não é obrigado a fazer parte de 

qualquer entidade de gestão coletiva, podendo, pelos meios que dispuser, efetivar a cobrança 

dos direitos autorais. 

É importante salientar que, nos termos do Art. 97 (caput) essa associação de titulares 

de direitos de autor e dos que lhe são conexos não deve ter intuito lucrativo pela cobrança 

dos direitos autorais, como não poderia deixar de ser, já que o próprio Art. 53 do Código 

Civil brasileiro define as associações como entidade sem fins econômicos nos seguintes 

termos: “Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins 

não econômicos”. 

Ademais, ordena o §1º do Art. 97 da Lei dos Direitos Autorais, a vedação para o titular 

dos direitos autorais em pertencer a mais de uma associação para a gestão coletiva de direitos 

da mesma natureza, podendo ele, de acordo com o §2º do mesmo dispositivo, em respeito ao 

citado Art. 5º, XX, da Constituição Federal “transferir-se, a qualquer momento, para outra 

associação, devendo comunicar o fato, por escrito, à associação de origem”. 

Dessa forma, em regra, pode haver várias entidades de gestão coletiva, mas cada autor 

deve estar filiado a apenas uma, que promova a cobrança dos direitos autorais da mesma 

natureza. Pode, então, o artista filiar-se a uma associação de cobrança dessa contraprestação 

pecuniária pela utilização pública da música e outro do teatro, mas não pode ele, caso exista, 

associar-se a mais de uma entidade que cobre direitos autorais pela utilização daquela 

manifestação artística, por exemplo.  

Escolhida, então, qual entidade de gestão coletiva, pela natureza do gênero artístico 

cultural, a associação do criador da obra a torna mandatária “[...] para a prática de todos os 

atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para sua 

cobrança”, nos termos do caput do Art. 98, da Lei 9.610/98. 
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Entretanto, ainda em respeito ao direito de liberdade de associação trazido no Art. 5º, XX, 

da Constituição Federal, o parágrafo único deste dispositivo assegura que os titulares de direitos 

autorais possam praticar atos de cobrança destes direitos, judicial ou extrajudicialmente, mas 

com a comunicação prévia à entidade de gestão coletiva a que esteja filiado.  

No que diz respeito à execução pública das músicas e das obras lítero-musicais, o Art. 

99 da mencionada Lei dos Direitos Autorais traz uma normatização específica, nos termos 

abaixo transcritos:  

Art. 99. As associações manterão um único escritório central para a arrecadação e 
distribuição, em comum, dos direitos relativos à execução pública das obras 
musicais e lítero-musicais e de fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e 
transmissão por qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovisuais.      
 § 1º O escritório central organizado na forma prevista neste artigo não terá 
finalidade de lucro e será dirigido e administrado pelas associações que o integrem.   
§ 2º 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.     
 § 3º O recolhimento de quaisquer valores pelo escritório central somente se fará por 
depósito bancário.        
§ 4º O escritório central poderá manter fiscais, aos quais é vedado receber do 
empresário numerário a qualquer título.       
§ 5º A inobservância da norma do parágrafo anterior tornará o faltoso inabilitado à 
função de fiscal, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

Nota-se que este Art. 99 é o que fundamenta a existência do Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição (ECAD) no Brasil, tema este a ser desenvolvido nos sub-tópicos 

seguintes, ocasião em que tal dispositivo legal será mais adequadamente detalhado. 

É importante, entretanto, que o leitor perceba o monopólio exercido pelo ECAD como 

órgão de gestão pública dos direitos autorais. Esta entidade é, atualmente, constituída por 

nove associações, não tem fim lucrativo, mas possui capacidade de auto-gestão e auto-

regulamentação, ou seja, pode ele cobrar o valor que achar justo pela utilização pública da 

música, havendo ausência de previsão legal sobre qual a competência ou as atribuições do 

Estado em relação a esse monopólio exercido pelo ECAD.   

Ressalte-se, ainda, que as pessoas jurídicas destinadas à defesa dos direitos autorais, 

existiram, inicialmente, no século XX, sob a forma de associações civis. A Sociedade Brasileira 

de Autores Teatrais (SBAT), por exemplo, foi fundada em 1917; a Sociedade Brasileira de 

Autores, Compositores e Editores (SBACEM), em 1946; a Sociedade Arrecadadora de Direitos 

de Execuções Musicais no Brasil (SADEMBRA), no ano1956; a Sociedade Independente de 
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Compositores e Autores Musicais – SICAM, em 1960; e, por fim, a Sociedade Brasileira de 

Administração e Proteção de Direitos Intelectuais (SOCINPRO), em 1962.3  

Ocorre que, atuando de forma simultânea, vários problemas ocorriam, como o 

recebimento de direitos autorais em duplicidade por alguns autores, a dificuldade de 

arrecadação dessa contraprestação financeira, entre outros. Foi, por esse motivo, que a Lei dos 

Direitos Autorais anterior - Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973 -, no intuito de resolver 

esses impasses criou o ECAD, pessoa jurídica destinada à centralização da arrecadação e da 

distribuição dos direitos autorais pela execução pública musical. 

Portanto, pode-se perceber que nem sempre existiu o monopólio de arrecadação e 

distribuição da contraprestação autoral por parte do ECAD. Antes do Escritório, diversas 

pessoas jurídicas eram encarregadas dessa função, que, atualmente, é centralizada nessa 

pessoa jurídica. 

Aliás, é salutar o comentário de que, diferentemente do que ocorre atualmente, o ECAD 

já teve uma entidade estatal que o fiscalizasse. Isso porque a revogada Lei nº. 5.988/73, em 

seu Art. 116, ordenou a criação do Conselho Nacional de Direito Autoral – CNDA, nos 

seguintes termos: “O Conselho Nacional de Direito Autoral é o órgão de fiscalização, 

consulta e assistência, no que diz respeito a direitos do autor e direitos que lhes são conexos”, 

entidade esta que foi organizada pelo Decreto nº 76.275/75. 

Assim, o CNDA era um órgão vinculado ao Poder Executivo Federal, mais 

especificadamente ao Ministério da Educação e Cultura – e após, ao Ministério da Cultura -, 

cuja competência era a de promover a assistência, consulta e fiscalização em relação aos 

direitos autorais, e os que lhe são conexos. Carlos Alberto Bittar, diz que “o CNDA exercia 

sobre o ECAD “uma função normativa, geral e específica; uma função fiscalizadora de seus 

negócios e de sua administração; e uma função orientadora.”  

Pode-se dizer, então, que, por meio do CNDA, o Estado fiscalizava o ECAD, através, 

por exemplo, da fixação e unificação da forma de cobrança dos direitos autorais, fazendo com 

que este direito fundamental fosse concretizado.    

                                                
3 BRASIL. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=92742&tp=1> Acesso 

em: 23 abr. 2011. 
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Ocorre que, em 1990, o órgão foi desativado, perdendo, então, o Estado o poder de 

fiscalização e controle sobre o ECAD. Inclusive, a Lei 9.610/98 foi silente em relação às 

competências do Estado, no que diz respeito ao direito fundamental do criador acerca da 

contraprestação financeira da utilização de sua criação.  

Extinto o CNDA, o ECAD, segundo Ascensão,4 “deixou de ser uma entidade sujeita à 

supervisão dum órgão administrativo imparcial. Caiu-se na situação de vazio legal”. Em outras 

palavras, surgiu o já mencionado monopólio dessa entidade de gestão coletiva dos direitos 

autorais e, consequentemente, as inúmeras problemáticas que, neste trabalho, serão abordadas. 

Comece-se pelos dizeres do Sr. Marcos de Souza, então, Coordenador Geral de Direito 

Autoral do Ministério da Cultura, durante o Fórum Nacional de Direito Autoral, realizado em 

5 de dezembro de 2007, no Rio de Janeiro: 

Desde a desativação e posterior extinção do CNDA – Conselho Nacional do Direito 
Autoral, o Estado Brasileiro se isentou de assumir maiores responsabilidades nessa 
área. É hora de reverter esse quadro. E nosso diagnóstico revela uma legislação que, 
ainda que assegure razoavelmente esses direitos, possui desequilíbrios que pedem 
uma correção imediata.  
Foi nessa arena que o antigo CNDA mais se destacou, e cujo retorno muitas vozes hoje 
clamam. A ausência dessa instância só favorece aqueles que detêm um maior poder 
econômico. A parte mais fraca, geralmente os autores, frequentemente sai perdendo.  
O que é preciso lembrar é que nenhum Estado moderno concede monopólios sem 
prever instâncias administrativas de supervisão e regulação. É uma prevenção contra 
possíveis abusos no exercício do direito. Por isso a exigência mínima que encontramos 
na maioria dos países é que os regulamentos de cobrança e tabelas de preços devam 
ser submetidas a uma instância pública, que muitas vezes é o órgão responsável pela 
regulação da concorrência. E isso é completamente distinto de intromissão ou 
intervenção em negócios privados. É tão somente uma tutela administrativa.  
Uma tutela que, longe de cercear, contribui para dar maior credibilidade, legitimidade 
e eficiência a essa atividade. Raro é o Estado que abre mão dessa prerrogativa 

A problemática do monopólio do ECAD é bastante séria e interessa a sociedade como 

um todo, pois, como se viu no capítulo 1, é assegurado constitucionalmente o direito de 

acesso à cultura. Como não há, em regra, intervenção do Estado brasileiro nessa questão, pode 

essa entidade de gestão pública de direitos autorais tolhê-lo.  

De acordo com dados do The Collective Management of Rights in Europe,5 entre os 

vinte maiores mercados de música do mundo, o Brasil é o único país que não possui algum 

                                                
4  ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 633. 
5 Papel do Estado na Gestão Coletiva de Direitos Autorais – 20 maiores mercados de música. Fontes: The 

Collective Management of Rights in Europe ‐The Quest for Efficiency,KEA European Affairs, July 2006 ); 
Collection of Law s for Electronic Access (www.wipo.int/clea ). 
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tipo de intervenção na entidade de gestão pública da contraprestação pecuniária pela 

utilização deste gênero cultural (música). 

O modelo de gestão coletiva até então discorrido, com base na Lei 9.610/98, 

entretanto, traz inúmeras problemáticas, principalmente, no que diz respeito à fiscalização 

da atuação de tais instituições. Sobre este assunto, o Art. 100 deste ato normativo 

preceitua da forma abaixo transcrita: 

Art. 100. O sindicato ou associação profissional que congregue não menos de um 
terço dos filiados de uma associação autoral poderá, uma vez por ano, após 
notificação, com oito dias de antecedência, fiscalizar, por intermédio de auditor, a 
exatidão das contas prestadas a seus representados.  

Ora, a fiscalização é garantida legalmente apenas quando o sindicato ou a associação 

profissional congregar não menos de um terço dos filiados de uma associação autoral. 

Entretanto, e as demais? Além disso, deve o Estado promover algum tipo de atividade 

fiscalizadora perante tais instituições, ou tão somente os associados acompanhados por um 

auditor, como diz o mencionado Art. 100? 

Essas problemáticas serão respondidas no tópico seguinte quando for discorrido acerca do 

ECAD. Aliás, como o presente trabalho tem foco específico no que diz respeito à gestão coletiva 

da música, é importante notar que o transcrito Art. 99 da Lei 9.610/98 diz que as associações 

manterão um ÚNICO escritório central para a arrecadação e distribuição, em comum, dos direitos 

relativos à execução pública das obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas.  

Em outras palavras, em relação ao ECAD, existe a exclusividade de cobrança dos 

direitos autorais em decorrência da utilização ou fruição da música ao público em benefício 

desta entidade. Mas até que ponto essa exclusividade não traz malefícios à sociedade, como a 

abusividade nas cobranças? È importante salientar que toda essa problemática será abordada 

no capítulo que trata especificadamente sobre o ECAD.  

2.2 Análise dos principais aspectos da Lei 9.610/98 sobre a gestão coletiva 
dos direitos autorais no Brasil 

Como o leitor já pôde perceber, a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nominada Lei 

dos Direitos Autorais, é o principal ato normativo sobre a regulamentação dos direitos 

autorais e conexos. Não é a toa que seu Art. 1º, como foi visto anteriormente, dispõe ser 

aquele ato normativo o regulador de tais direitos e dos que lhes são conexos.  
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Essa lei substituiu a Lei de Direitos Autorais anterior, qual seja a de nº. 5.988, de 14 de 

dezembro de 1973, permanecendo desta proposição normativa tão somente o seu Art. 17 e 

respectivos §1º e §2º, conforme dispõe o Art. 115 da atual Lei 9.610. Este único dispositivo 

legal não revogado trata do registro de obra intelectual, assunto este que não interessa 

especificamente ao presente estudo, o qual trata de direitos autorais de obras musicais e lítero-

musicais e de fonogramas. 

Percebe-se, assim, que a atual Lei de Direitos Autorais versa não só sobre os direitos 

patrimoniais e morais do autor de obras musicais, bem como sobre os direitos das obras 

intelectuais, seu registro e outras questões.  

Por a presente dissertação focar especificamente a questão dos direitos autorais sobre as 

músicas, nas linhas a seguir, serão estudados os principais dispositivos legais da Lei 9.610 de 

19 de fevereiro de 1998, sobre as obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas, dando 

enfoque à atuação do ECAD, logo, importantes artigos poderão deixar de ser mencionados.  

Ressalte-se, apenas, que, como o citado ato normativo primário trata de outras espécies de 

direitos autorais, alguns artigos que serão explicados são utilizados não apenas para a música. 

Dessa forma, inicia-se salientando o cuidado que o legislador teve nos dispositivos 

preliminares, inserido no Título I da Lei 9.610/98, nominado Disposições preliminares, ao 

estabelecer, em seu Art. 2º, que não só os brasileiros, mas também os estrangeiros 

domiciliados no exterior gozam da proteção assegurada nos acordos, convenções e tratados 

em vigor no Brasil.  

O parágrafo único do mencionado dispositivo legal, por sua vez, ressalta que “Aplica-se 

o disposto nesta Lei aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos 

brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos autorais 

ou equivalentes”. 

Percebe-se, assim, a ampla proteção que os autores de obras – sejam intelectuais ou 

musicais – dispõem do ordenamento jurídico brasileiro, mas, quanto aos estrangeiros, com a 

condição de que o país onde é domiciliado assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas 

no Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou equivalentes estabelecidos nos 

acordos, convenções e tratados em vigor no Estado brasileiro. 
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O Art. 3º da Lei de Direitos Autorais diz que os direitos autorais de qualquer espécie – 

intelectual ou musical -, para efeitos legais, são considerados bens móveis. Tal mandamento 

repercute, principalmente, no âmbito dos Direitos Reais, pois, por meio dessa ficção legal, é 

assegurado pelo ramo do direito a oposição erga omnes (contra todas as pessoas) de 

propriedade, gozo, uso e posse da criação, podendo o autor demandá-lo de quem injustamente 

o detenha, por meio da reparação moral ou patrimonial.  

Já o Art. 4º da Lei dos Direitos Autorais afirma que os negócios jurídicos que envolvam 

os direitos autorais devem ser interpretados restritivamente. Isso representa uma proteção para 

o autor, pois a cessão dos direitos autorais, por exemplo, não é presumida, como era previsto 

na legislação anterior (Arts. 55 e 56 da lei 5.988/73), devendo, se for o caso, estar expresso no 

contrato. Outro exemplo de tutela ao autor da obra é a proibição da omissão do nome do autor 

na publicação da obra, como estava no Art.52 da legislação anterior, sendo, dessa vez, 

protegida pelo mencionado Art. 4º. 

O Art. 5º da Lei 9.610/98 traz o que se chama de interpretação autêntica da Lei, a qual 

se caracteriza pelo próprio legislador interpretar os conceitos legais. Assim, o dispositivo 

define alguns conceitos para efeitos legais.  

Para fins da devida compreensão dos direitos autorais de obras musicais e lítero-

musicais e de fonogramas, faz-se necessário citar tão somente alguns incisos do mencionado 

Artigo, quais sejam: 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I - publicação - omissis; 
II - transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de 
ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou 
qualquer outro processo eletromagnético;  
III - retransmissão - a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra; 
IV - distribuição - omissis;  
V - comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do 
público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de 
exemplares; 
VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística 
ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer 
armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro 
meio de fixação que venha a ser desenvolvido; 
VII - contrafação - a reprodução não autorizada; 
VIII - obra:  
[...] 
i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a 
finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, 
independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou 
posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação; 
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IX - fonograma - toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de 
outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em 
uma obra audiovisual; 
X - editor - a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de 
reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de 
edição;  
XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a 
responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra 
audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado; 
XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou 
imagens e sons ou das representações desses, para recepção ao público e a 
transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação sejam 
oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu consentimento; 
XIII - artistas intérpretes ou executantes - todos os atores, cantores, músicos, 
bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, 
interpretem ou executem em qualquer forma obras literárias ou artísticas ou 
expressões do folclore. 

Acima foram citadas as principais definições da Lei quanto aos direitos autorais, não 

havendo necessidade de melhor detalhamento delas, pois redundaria em apenas dizer com 

outras palavras os claros e precisos conceitos legais. O Art. 5º, então, termina o que há de 

mais importante sobre direitos autorais no Título I da Lei 9.610/98, razão pela qual se passa a 

analisar a parte da Lei (Título II), nominada Das Obras Intelectuais. 

O Título II da Lei dos Direitos Autorais é dividido em três capítulos, definidos, 

respectivamente, da seguinte forma: Das Obras Protegidas, Da Autoria das Obras Intelectuais 

e Do Registro das Obras Intelectuais. Apenas o Capítulo III não interessa para a espécie de 

direitos autorais estudadas nesse trabalho. 

Inserido no Capítulo I do Título II da Lei 9.610/98, o Art. 7º dispõe “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”, 

exemplificando, em seguida, as espécies de obras protegidas.  

Dentre elas, as mais importantes no âmbito das obras musicais e lítero-musicais e de 

fonogramas estão dispostas nos incisos V e VI, respectivamente, do mencionado dispositivo 

legal, quais sejam, as composições musicais, tenham ou não letra, e as obras audiovisuais, 

sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; 

Dessa vez inserido no Capítulo II do Título II, nominado Da Autoria das Obras 

Intelectuais, o Art. 11 da Lei 9.610/98 define os autores da obras, como sendo a pessoa física 

criadora de obra literária, artística ou científica, estabelecendo, no parágrafo único do 



 
 54 

 

mencionado dispositivo, que “A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas 

jurídicas nos casos previstos nesta Lei” 

Portanto, qualquer pessoa, inclusive jurídica, pode ser titular dos direitos autorais, 

gozando de proteção legislativa. Para fins do direito de autor musical, é necessário saber que, 

conforme o Art. 14 da estudada Lei, “É titular de direitos de autor quem adapta, traduz, 

arranja ou orquestra obra caída no domínio público, não podendo opor-se a outra adaptação, 

arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua”.  

Músicas caídas em domínio público são aquelas que podem ser gravadas, remixadas e 

de qualquer forma reformuladas sem a necessidade do pagamento dos direitos autorais, desde 

que não afetem a integridade da obra original, o que deve ser vedado pelo Estado. 

 Isso porque, como se verá adiante, estes não são perpétuos, havendo prazo para a sua 

cobrança. Dessa forma, de acordo com o mencionado Art. 14, goza também da proteção dos 

direitos autorais aquela pessoa que adapta, traduz, arranja ou orquestra as obras que caíram 

em domínio público. 

Em seguida, há o Título III da Lei 9.610/98, intitulado Dos Direitos do Autor, dividido 

em cinco capítulos, os quais são nominados, respectivamente, de Disposições Preliminares, 

Dos Direitos Morais do Autor, Dos Direitos Patrimoniais do Autor e de sua Duração, Das 

Limitações aos Direitos Autorais e Da Transferência dos Direitos de Autor. Os principais 

dispositivos sobre direitos autorais e a atuação do ECAD serão estudados a seguir. 

O Art. 22 da Lei dos Direitos Autorais preceitua que pertencem ao autor os direitos 

morais e patrimoniais sobre a obra que criou. Caso existam co-autores da obra intelectual, nos 

termos do Art. 23 da referida lei, eles exercerão, de comum acordo, os seus direitos, salvo 

convenção em contrário. Na prática, quando os co-autores de uma obra se associam ao 

ECAD, este, como será visto em tópico específico, faz cobrança dos direitos autorais,  

distribuindo igualmente a ambos. 

Já o Art. 24, intitulado Dos Direitos Morais do Autor, define quais são esses direitos em 

benefícios do autor de obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas ou mesmo de outra 

obra intelectual, nos seguintes termos: 

Art. 24. São direitos morais do autor: 
I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; 
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II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, 
como sendo o do autor, na utilização de sua obra; 
III - o de conservar a obra inédita; 
IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à 
prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, 
em sua reputação ou honra; 
V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 
VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já 
autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e 
imagem; 
VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre 
legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico 
ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o 
menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de 
qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado. 

Dessa forma, pode o titular dos direitos autorais atuar judicial ou extrajudicialmente, 

para ver satisfeitas os direitos morais e patrimoniais que lhes são devidos. Eliane Yachouh 

Abrão sobre o tema dispõe que: 

A melhor doutrina pátria (Antonio Chaves, Walter Moraes, Carlos Alberto Bittar, 
José de Oliveira Ascensão, Fabio Maria de Mattia) é unanimemente dualista: 
direitos de autor são um feixe de prerrogativas de ordem moral e de ordem 
patrimonial, que se interpenetram quando da disponibilização pública de uma obra 
literária, artística e/ou científica.  (Abrão, Revista dos Tribunais, v. 739, maio de 
1997, p. 86). 

Aliás, a despeito do Art. 25 dizer que “cabe exclusivamente ao diretor o exercício dos 

direitos morais sobre a obra audiovisual”, a cobrança dos direitos patrimoniais e morais por 

parte do titular dos direitos autorais pode ser feito de forma individual ou por meio da gestão 

coletiva feita pelo ECAD. 

É por isso que, no capítulo a seguir, será abordado como o ECAD promove a gestão 

coletiva dos direitos autorais, através da cobrança direta ou por meio do Poder Judiciário de 

tais direitos, bem como a distribuição aos criadores de obras musicais e lítero-musicais e de 

fonogramas, pela utilização das músicas pelos usuários que executam essas obras artísticas e 

auferem benefícios financeiros diretos ou indiretos. 

Preceitua o Art. 27 da Lei 9.610/98 que os direitos morais do autor são inalienáveis e 

irrenunciáveis. Isso significa que o criador de uma obra artística, científica ou intelectual pode 

até não exercer o direito de cobrar pela violação ao seu direito moral, mas ele não pode 

vender e de qualquer forma transferir, nem muito menos renunciar a tal direito.  
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O Capítulo III do Título III da Lei dos Direitos Autorais passa, então, a regulamentar os 

direitos patrimoniais do autor e a sua duração, iniciando pelo Art. 28 que dispõe caber ao 

autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.  

Dessa forma, é com sua criação intelectual que o autor de uma obra desse tipo pode ter a 

contraprestação financeira da mesma. Isso porque qualquer utilização ou fruição por parte de 

terceiros depende de autorização prévia e expressa do autor à utilização da obra, conforme 

ordena o Art. 29 da Lei 9.610/98.   

Caso haja utilização por parte de terceiros sem essa autorização, o infrator comete 

ato ilícito, podendo sofrer sanções na esfera cível e criminal, conforme será abordado no 

capítulo a seguir.  

Aliás, o mencionado Art. 29 dos Direitos Autorais exemplifica as modalidades de 

utilização das criações das obras literárias, artísticas ou científicas que dependem de 

autorização, para serem utilizadas por terceiros. A seguir, será transcrito esse dispositivo legal 

suprimindo os incisos e as alíneas que não digam respeito diretamente aos direitos autorais 

relacionados à música:  

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por 
quaisquer modalidades, tais como: 
I - a reprodução parcial ou integral; 
II - a edição; 
III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações; 
IV  omissis; 
V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; 
VI - omissis; 
VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, 
satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da 
obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados 
por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se 
faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário; 
VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, 
mediante: 
a) omissis; 
b) execução musical; 
c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos; 
d) radiodifusão sonora ou televisiva; 
e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva; 
f) sonorização ambiental; 
g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado; 
h) emprego de satélites artificiais; 
i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e 
meios de comunicação similares que venham a ser adotados; 
j) omissis; 
IX – omissis; 
X – omissis. 
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Observa-se, assim, que o mencionado dispositivo legal traz, exemplificativamente, as 

formas de utilização da obra científica, artística ou literal, as quais podem apenas ser 

utilizadas se houver consentimento expresso do criador.  

É importante ressaltar, nesse momento, que o Art. 31 da Lei 9.610/98 estabelece que 

essas diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de 

fonogramas são independentes entre si. Dessa forma, a autorização concedida pelo autor, ou 

pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais (modalidades).  

Portanto, se a autorização do criador tiver sido tão somente para o contratante de 

utilização da edição ou execução em radiodifusão sonora ou televisiva, não pode ele querer 

estender os termos do contrato – até porque, como visto, o Art. 4º da Lei dos Direitos 

Autorais diz que os negócios jurídicos relativos a estes direito devem ser interpretados 

restritivamente – para legitimá-lo à adaptação, inserir novo arranjo musical ou quaisquer 

outras transformações em obras literárias, artísticas ou científicas. 

O direito de contraprestação patrimonial pela utilização das obras literárias, artísticas ou 

científicas ou de fonogramas, em termos de gestão coletiva, é feito pelo ECAD, tema 

principal desta dissertação. Ocorre que ao autor não é dada a possibilidade de cobrar 

eternamente essa retribuição pecuniária pelo usufruto de sua criação. Isso porque o Art. 41 da 

Leis dos Direitos Autorais preceitua que “Os direitos patrimoniais do autor perduram por 

setenta anos contados de 1° de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a 

ordem sucessória da lei civil”. 

Percebe-se, assim, que, em vida, o criador da obra intelectual poderá cobrar a contraprestação 

por seus direitos autorais, porém seus herdeiros, obedecida a ordem de vocação hereditária disposta 

no Art. 1.790 do Código Civil,6 só terão direito de auferir essa retribuição financeira por até setenta 

anos, contados de 1° de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento.  

Após esse prazo, a obra cai em domínio público, o que significa dizer que qualquer pessoa 

pode regravar, usar, executar, fruir e de qualquer forma utilizar as obras artísticas ou científicas ou 

de fonogramas, sem necessidade de pagar os direitos autorais a quem quer que seja. 
                                                

6“Art. 1.790, Código Civil A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens 
adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes: I - se concorrer com filhos 
comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho; II - se concorrer com 
descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles; III - se concorrer 
com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança; IV-não havendo parentes sucessíveis, terá 
direito à totalidade da herança.” 
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Prevendo a hipótese de a obra intelectual ter sido criada em co-autoria e a possível 

celeuma quanto ao início da contagem desse prazo caso a lei não tivesse regulamentado essa 

situação, o legislador inseriu o Art. 42 na Lei 9.610/98, estatuindo que o prazo inicial do 

decurso do tempo para a obra cair em domínio público, nessa situação, é a partir do 

falecimento do último dos co-autores sobreviventes. 

O Capítulo IV do mesmo Título III da Lei de Proteção aos Direitos Autorais disciplina 

as limitações aos direitos autorais, para evitar o abuso da cobrança pela utilização de terceiros 

das obras intelectuais por parte dos criadores de tal obra. Como não poderia deixar de ser, os 

direitos autorais sofrem limitações.  

É nesse sentido que o Art. 46, V, da Lei 9.610/98 estabelece que não constitui ofensa 

aos direitos autorais “a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas 

e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para 

demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou 

equipamentos [...]”.  

Assim se faz, para evitar que o autor ou mesmo o ECAD cobre a retribuição autoral tão 

somente pelo fato de a loja de eletrodomésticos, por exemplo, ter ligado um som situação 

como essa se mostraria abusiva por parte do cobrador dos direitos autorais, mas poderia haver 

controvérsias, caso o legislador não a tivesse regulamentado de forma expressa, como 

efetivamente o fez. 

Especificamente em relação à música, ainda o Art. 46, VI, da Lei 9.610/98VI, preceitua 

que pela “representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar 

ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em 

qualquer caso intuito de lucro” também não ensejam a cobrança da contraprestação pelo 

direito autoral. 

O Capítulo II do Título IV, este intitulado Da Utilização de Obras Intelectuais e dos 

Fonogramas, trata da comunicação ao público das obras literárias, artísticas ou científicas ou 

de fonogramas, iniciando pelo Art. 68 da Lei dos Direitos Autorais. Este dispositivo legal está 

a seguir transcrito: 

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser 
utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em 
representações e execuções públicas. 
§ 1º omissis. 
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§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-
musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de 
fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por quaisquer 
processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a 
exibição cinematográfica. 
§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile 
ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, 
estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, 
hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou 
indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, 
marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou 
transmitam obras literárias, artísticas ou científicas. 
§ 4º Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar 
ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos 
aos direitos autorais. 
§ 5º Quando a remuneração depender da freqüência do público, poderá o 
empresário, por convênio com o escritório central, pagar o preço após a realização 
da execução pública. 
§ 6º O empresário entregará ao escritório central, imediatamente após a execução 
pública ou transmissão, relação completa das obras e fonogramas utilizados, 
indicando os nomes dos respectivos autores, artistas e produtores. 
§ 7º As empresas cinematográficas e de radiodifusão manterão à imediata disposição 
dos interessados, cópia autêntica dos contratos, ajustes ou acordos, individuais ou 
coletivos, autorizando e disciplinando a remuneração por execução pública das obras 
musicais e fonogramas contidos em seus programas ou obras audiovisuais. 

O dispositivo mencionado vem ratificar o que será aprofundado no capítulo seguinte 

desta dissertação, que fala sobre a cobrança de direitos autorais pelo ECAD: pela 

comunicação pública de qualquer composição musical ou lítero-musical e fonogramas em que 

a entidade promotora do evento aufira, direta ou indiretamente, benefícios patrimoniais. 

Deve-se pagar a retribuição autoral para obter a expressa autorização de apresentação da obra 

no local, estando plenamente regular frente ao ECAD. 

Observa-se que, novamente para não haver celeuma doutrinária e jurisprudencial, 

novamente o legislador ordena que o aplicador da lei se utilize da interpretação autêntica, pois 

aquele optou por definir quando há execução pública das composições musicais ou lítero-

musicais e fonogramas, assim quais locais podem ser considerados de frequência coletiva, 

respectivamente, nos §§ 2º e 3º do aludido Art. 68. 

Percebe-se ainda que, especificamente em relação ao ECAD, o §4º desse mesmo Art. 

68, ordena que antes da realização do evento em que ocorrerá a execução das composições 

musicais ou lítero-musicais e fonogramas se dirija a esse Escritório portando os boletos de 

pagamentos de direitos autorais devidamente quitados, para que, dessa forma, consiga a 

regularização do evento nos termos legais. 
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Na prática, pela visita do escritor do presente trabalho à sede do ECAD em 

Fortaleza/CE, a qual é responsável pela arrecadação da contraprestação autoral neste Estado e 

no Piauí, observa-se que a confecção do boleto de pagamento relativo aos direitos autorais e a 

liberação, na maioria das vezes, é realizada por meio eletrônico.  

Isso porque é mais comum que o promotor do evento ligue para o ECAD, forneça os 

dados necessários para a determinação do quantum necessário para a retribuição autoral e o 

ECAD, então, envia o Boleto por e-mail e o Termo de Responsabilidade ao responsável pela 

festa. Pago o título de cobrança e escaneado este documento devidamente assinado pelo 

promotor, o ECAD, por fim, envia eletronicamente a liberação do evento. 

Entretanto, o trabalho do empresário executor do evento não termina com os atos 

anteriormente expostos. Isso porque, conforme o §6º do Art. 68 da Lei 9.610/98, deve ele 

entregar ao ECAD, imediatamente após a execução pública ou transmissão, a relação 

completa das obras e fonogramas utilizados, indicando os nomes dos respectivos autores, 

artistas e produtores. 

O §7º do mencionado dispositivo legal, dispõe que as empresas cinematográficas e de 

radiodifusão devem manter cópia autêntica de toda convenção que autorize e discipline a 

contraprestação autoral por execução pública das obras musicais e fonogramas contidos em 

seus programas ou obras audiovisuais. 

Terminando o Capítulo II do Título IV da Lei 9.610/98, o Art. 76 traz relevante 

proteção aos direitos autorais. De acordo com o seu texto, o empresário ou qualquer 

responsável pelo pagamento dos direitos autorais não podem se escusar do pagamento dessa 

retribuição pecuniária ao ECAD, sob a alegação de que algum juiz penhorou parte do produto 

dos espetáculos.  

Isso porque, nos termos desse dispositivo legal, é impenhorável a renda do evento em 

relação ao que é reservada ao autor e aos artistas. Aliás, tal vedação é estendida, inclusive, ao 

magistrado, pois não pode ele penhorar integralmente a renda do espetáculo, devendo a 

assessoria jurídica do ECAD tomar as medidas judiciais cabíveis no intuito de desonerar a 

retribuição autoral. 

Como não poderia deixar de ser, o Art. 86 da Lei 9.610/98 ratifica o entendimento de 

que os direitos autorais pela execução musical são devidos aos seus criadores, devendo ser 
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pagos quando houve execução pública dessa criação artística – no caso específico desse 

dispositivo legal, fala-se em reprodução audiovisual – e o responsável pela execução aufira 

benefícios patrimoniais diretos ou indiretos.  

Art. 86. Os direitos autorais de execução musical relativos a obras musicais, lítero-
musicais e fonogramas incluídos em obras audiovisuais serão devidos aos seus 
titulares pelos responsáveis dos locais ou estabelecimentos a que alude o § 3o do art. 
68 desta Lei, que as exibirem, ou pelas emissoras de televisão que as transmitirem 

É importante ressaltar que, além dos direitos patrimoniais e morais existem, como 

foi visto no primeiro capítulo desta dissertação, os direitos conexos em relação aos 

direitos autorais.  

Tais direitos são tratados no Título V da Lei 9.610/98, o qual, em seu Art. 89  preceitua 

que “as normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber, aos direitos dos 

artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de 

radiodifusão”. 

Complementa o parágrafo único desse dispositivo legal, dizendo que “a proteção desta 

Lei aos direitos previstos neste artigo deixa intactas e não afeta as garantias asseguradas aos 

autores das obras literárias, artísticas ou científicas”. 

Portanto, nota-se que os direitos conexos são aqueles que regulamentam e protegem 

artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de 

radiodifusão, quando esses não forem os autores das obras. 

Inclusive, a duração desses direitos conexos tem o mesmo prazo e similar início da 

contagem dos direitos autorais, tendo em vista que o Art. 96 da Lei em comento preceitua: “É 

de setenta anos o prazo de proteção aos direitos conexos, contados a partir de 1º de janeiro do 

ano subsequente à fixação, para os fonogramas; à transmissão, para as emissões das empresas 

de radiodifusão; e à execução e representação pública, para os demais casos”. 

Dessa vez, especificamente em relação ao ECAD, o Título VI da Lei dos Direitos 

Autorais foi intitulado: Das Associações de Titulares de Direitos de Autor e dos que lhes são 

Conexos. Assim, o Art. 97 desse ato normativo garante, em respeito ao Art. 5º, XVII7 da 

Constituição Federal, que para a materialização da defesa dos autores em relação aos direitos 

                                                
7 Art. 5º, XVII, CF – “é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.” 
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autorais e dos conexos, aos autores e titulares de direitos conexos é dada a prerrogativa de se 

associarem, mas sem o intuito de lucro, nos seguintes termos: 

Art. 97. Para o exercício e defesa de seus direitos, podem os autores e os titulares de 
direitos conexos associar-se sem intuito de lucro. 
§ 1º É vedado pertencer a mais de uma associação para a gestão coletiva de direitos 
da mesma natureza. 
§ 2º Pode o titular transferir-se, a qualquer momento, para outra associação, devendo 
comunicar o fato, por escrito, à associação de origem. 
§ 3º As associações com sede no exterior far-se-ão representar, no País, por 
associações nacionais constituídas na forma prevista nesta Lei. 

Como será estudado no próximo capítulo, com fundamento legal nesse preceito 

normativo, existem, atualmente, nove associações para a defesa dos direitos autorais e 

conexos, as quais são integrantes do ECAD, instituição responsável pelo recolhimento da 

retribuição pecuniária pela utilização das obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas em 

execução pública. 

Assim, o §1º do dispositivo legal acima citado proíbe que os intérpretes e criadores 

dessas obras se filiem a mais de uma dessas nove associações, porém o §2º permite que tais 

artistas possam migrar, a qualquer momento, para outra instituição com esta mesma natureza 

jurídica. Tal permissão, todavia, não poderia ser diferente, sob pena de violação ao Art. 5º, 

XX, da Constituição Federal, em sua parte final.8 

Por fim, o §3º do Art. 97 da Lei dos Direitos Autorais permite a associação de 

associações, pois, caso a pessoa jurídica com esta natureza esteja situada no exterior, deve ela 

ser representada, no Brasil, por entidade filantrópica com essa mesma personalidade, que faça 

parte do ECAD, para fins de recebimento dos direitos autorais. 

Dessa forma, estando entre os membros componentes de uma das nove associações de 

livre escolha por parte dos titulares de direitos autorais ou conexos, estes outorgam à pessoa 

jurídica poderes para a prática de todos os atos – seja judicial ou extrajudicialmente -, para 

que ela faça jus à cobrança da retribuição financeira pela execução pública da obras musicais, 

lítero-musicais e de fonogramas. A outorga desses poderes está, inclusive, prevista na Lei ora 

trabalhada, nos seguintes termos: 

Art. 98. Com o ato de filiação, as associações tornam-se mandatárias de seus 
associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou 
extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para sua cobrança. 

                                                
8  Art. 5º, XX, CF – “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.” 
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Parágrafo único. Os titulares de direitos autorais poderão praticar, pessoalmente, os 
atos referidos neste artigo, mediante comunicação prévia à associação a que 
estiverem filiados. 

Nota-se, aliás, pela leitura do parágrafo único desse dispositivo que, mesmo associado e 

tendo, consequentemente, outorgado poderes para a associação – por intermédio do ECAD – 

exerça atos para ver satisfeito o direito autoral e conexo devido, pode o titular do direito 

autoral exercer atos com essa mesma finalidade, desde que comunique previamente à entidade 

a qual está filiado, para que não haja enriquecimento ilícito. 

Mais uma vez, especificamente em relação ao referido Escritório de Arrecadação, o 

fundamento legal de sua existência está no Art. 99 da Lei 9.610/98. Este dispositivo legal 

preceitua assim: 

Art. 99. As associações manterão um único escritório central para a arrecadação e 
distribuição, em comum, dos direitos relativos à execução pública das obras 
musicais e lítero-musicais e de fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e 
transmissão por qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovisuais. 
§ 1º O escritório central organizado na forma prevista neste artigo não terá 
finalidade de lucro e será dirigido e administrado pelas associações que o integrem. 
§ 2º 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. 
 § 3º O recolhimento de quaisquer valores pelo escritório central somente se fará por 
depósito bancário. 
§ 4º O escritório central poderá manter fiscais, aos quais é vedado receber do 
empresário numerário a qualquer título. 
§ 5º A inobservância da norma do parágrafo anterior tornará o faltoso inabilitado à 
função de fiscal, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

Ora, percebe-se que as associações existentes, com base no já estudado Art. 97 da Lei 

dos Direitos Autorais, devem manter um escritório único para a arrecadação e distribuição – 

de forma comum – dos direitos relativos à execução pública das obras musicais e lítero-

musicais e de fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e transmissão por qualquer 

modalidade, e da exibição de obras audiovisuais. 

Nota-se, inclusive, que a razão de existir do nome dessa entidade arrecadadora é o 

próprio caput do mencionado dispositivo legal. Dessa forma, o ECAD encontra fundamento 

legal para a sua existência, para a atuação judicial e extrajudicial, visando a arrecadação da 

retribuição autoral. 

O §1º desse dispositivo legal preceitua que, assim como as associações que o integram, 

o ECAD não terá finalidade lucrativa, sendo dirigido e administrado por aquelas. Essa é uma 

das problemáticas.  
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Como será estudado no próximo capítulo, ultimamente, têm surgido algumas 

reportagens em jornais e revistas, relatando histórias de fraudes dessa instituição 

arrecadadora, tendo sido, inclusive, uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Senado 

Federal instalada, na terça-feira do dia 28 de junho de 2011, para apurar supostas 

irregularidades nessa entidade.  

Ocorre que, nos termos do Art. 5º, XVIII, da Constituição Federal,9 é vedada a 

interferência do Estado no funcionamento das associações. Então, pergunta-se: o ECAD 

fiscaliza a execução pública das obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas, para fins 

de arrecadação do direito autoral, mas quem fiscaliza o ECAD?  

Assim, diversas problemáticas no que diz respeito à atuação do ECAD em sua 

finalidade precípua (arrecadação dos direitos autorais) têm sido levantadas e apuradas em 

sede, inclusive, de CPI’s.  

De toda forma, é salutar o comentário de que pode sim haver fiscalização estatal, pois 

esta atividade, permitida pela Constituição Federal, é diferente de intervenção do Estado, que 

é vedada pelo texto constitucional. 

Como se viu quando do estudo do Art. 98 da Lei 9.610/98, ao se vincularem a uma das 

associações de que trata o Art. 97 da mesma proposição normativa, os titulares de direitos 

autorais e conexo outorgam poderes a tais pessoas jurídicas para atuarem judicial e 

extrajudicialmente em seu nome.  

É por essa razão que o §2º do Art. 99 da Lei dos Direitos Autorais diz que tanto o 

ECAD como as associações a ele vinculadas atuarão em juízo e fora dele, em seus próprios 

nomes, como substitutos processuais, para verem satisfeitas as arrecadações dos direitos 

autorais devidos. 

Para evitar fraudes no exercício da finalidade principal do ECAD, o §3º do mesmo Art. 

99 diz que todo e qualquer valor recolhido em nome desta instituição deve ser feito por meio 

de depósito bancário.  

Aliás, é garantido que essa pessoa jurídica tenha técnicos arrecadadores – “fiscais”, nos 

temos do §4º do dispositivo legal em comento -, mas estes não poderão receber qualquer 

                                                
9 “Art. XVIII, CF - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, 

sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.” 
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numerário por parte de quem executa publicamente obras musicais e lítero-musicais e de 

fonogramas, nominado “empresário” no texto desse preceito normativo. 

Inclusive, caso esse técnico de arrecadação venha a receber dinheiro ou demais bens 

patrimoniais no exercício da fiscalização do ECAD, manda o §5º do Art. 99 da Lei dos 

Direitos Autorais que o funcionário ficará inabilitado perante a função, podendo responder, 

também, civil e penalmente, se for o caso. 

Após esses dispositivos legais, a Lei 9.610/98 trata, em seu Título VII, das sanções às 

violações dos direitos autorais. Essa parte da lei será examinada, por questão didática, no 

próximo capítulo, pois é nele em que será discorrido, entre outros aspectos, acerca da 

cobrança dos direitos autorais e das penalidades pelo usuário de música que esteja 

inadimplente com o ECAD. 

2.3 Anteprojeto de modernização da Lei 9.610/98: a retomada de uma 
supervisão das entidades arrecadadoras pelo Estado 

Em 2010, o Ministério da Cultura apresentou um Anteprojeto de Lei destinado a alterar 

a atual lei dos direitos autorais. O texto inicial dessa proposição normativa foi submetido à 

consulta pública, a qual durou até 30 de maio de 2010, por meio do sítio eletrônico do 

Ministério da Cultura (MiC), de algumas reuniões, debates e palestras organizados por este 

órgão e outros meios de comunicação. 

Terminado o período de consulta pública, uma equipe do MiC foi formada para alterar o 

texto do Anteprojeto de lei inicial, em consonância com a contribuição dos brasileiros. De 

acordo com texto publicado do referido Ministro da Cultura,10 tem-se: 

Reconhece-se que há disputas e conflitos de interesses envolvidos no presente 
projeto. No entanto buscou-se contemplar de forma equilibrada as diferentes 
demandas e críticas, de forma coerente com o diagnóstico maior surgido no Fórum 
Nacional de Direito Autoral, e que refletisse a importância econômica desse setor 
como fator de desenvolvimento nacional, sem descumprir com as obrigações 
assumidas na OMC. É fundamental dotar o Estado de um novo papel mais ativo em 
relação às instituições que compõem a gestão coletiva de direitos autorais como, 
também, construir um novo aparato legal que valorize o autor e, consequentemente, 
incentive a produção de novos bens culturais, fazendo com que os direitos autorais 
e tudo o que se relacionem a eles sejam incluídos nas políticas de Estado, e não 
somente em políticas de governo. (grifo do original). 

 

                                                
10BRASIL. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2011/04/Exposicao_motivos_Revisao9610.pdf>  

Acesso em: 12 fev. 2011. 
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Sabe-se que o Anteprojeto foi resultado de um debate iniciado na I Conferência 

Nacional de Cultura, que ocorreu em 2005, a qual “estabeleceu entre suas diretrizes a 

promoção de debates públicos sobre direitos autorais e a criação de um órgão estatal capaz de 

regular os direitos autorais, atuar na resolução de conflitos na gestão coletiva e garantir o 

acesso universal aos bens e serviços culturais.”11 

Foi dela que surgiu, em 2007, o Fórum Nacional de Direito Autoral, evento este em que 

muitos setores artísticos da sociedade se manifestaram acerca da insatisfação com alguns 

aspectos da atual Lei dos Direitos Autorais.  

De acordo com documento expedido pelo MiC,12 as deficiências da Lei 9.610/98 (Lei dos 

Direitos Autorais) se mostram, particularmente, nos três eixos fundamentais abaixo transcritos: 

a. Desequilíbrio entre os direitos conferidos pela lei aos titulares de direitos autorais 
e os direitos dos membros da sociedade de terem acesso ao conhecimento e à 
cultura; 
b. Desequilíbrio na relação entre criadores e investidores, marcada pela cessão total 
de direitos dos primeiros, nacionais, para os últimos, principalmente empresas de 
capital estrangeiro instaladas no Brasil, sem qualquer forma de revisão do equilíbrio 
contratual; 
c. Ausência de um papel para o Estado na proteção e promoção dos direitos autorais 
no país, situação que impede a formulação de políticas públicas que respondam às 
necessidades e problemas específicos de nossa sociedade. 

Nota-se que o terceiro eixo motivador do Anteprojeto de Lei é justamente a 

problemática, envolvendo o ECAD, em relação a não intervenção do Estado nesta entidade de 

arrecadação e distribuição de direitos autorais.  

Conforme exposto anteriormente, a Constituição de 88 proíbe a interferência estatal nas 

associações, mas garante o direito à informação e o acesso à cultura. Aliás, não permitir a 

transferência não significa estar vedada a fiscalização por parte do Estado. 

Sendo assim, são esses os fundamentos para ter, no Anteprojeto de Lei, dispositivos 

legais que permitem uma maior fiscalização do Estado, no que diz respeito à arrecadação e a 

distribuição da contraprestação autoral, no Brasil. Aliás, sobre o assunto, é bom que se 

transcreva o comentário abaixo:13 

                                                
11BRASIL. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2011/04/Relatorio_Final_para_divulgacao2.pdf > Acesso em: 12 

fev. 2011. 
12  Ibidem.  
13 BRASIL. Disponível em: <http://www.movimentoculturabrasil.com.br/blog/?p=1855> Acesso em: 12 fev. 2011. 
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O Brasil é caso único na América Latina e no grupo de países com os 20 maiores 
mercados de música do mundo que não possui estruturas administrativas estatais 
para supervisionar as associações de gestão coletiva. A supervisão das entidades de 
gestão pública é regra na maioria dos países democráticos. O Estado autoriza o seu 
funcionamento e monitora a sua atuação. 

O Anteprojeto é, então, o resultado de manifestação de vários setores artísticos e da 

sociedade como um todo, em relação aos direitos autorais. Ele procura flexibilizar a utilização 

das obras, por exemplo, aumentando o rol de exceção do já mencionado direito de 

exclusividade do autor.  

Sendo assim, a transferência de arquivo do CD para dispositivo portátil sem licença do 

criador da obra, o que hoje representa violação ao direito autoral não mais o será se a 

proposição normativa for aprovada.  

Existem vários outros aspectos importantes do Anteprojeto de Lei os quais alteram a Lei 

dos Direitos Autorais, como os citados a seguir. Saliente-se, entretanto, que como se trata de 

um Anteprojeto de Lei, o texto aqui apresentado não é definitivo, razão pela qual pode os 

dados aqui apresentados não mais corresponderem à realidade futura.  

a) Limitações aos direitos do Autor (Arts. 46,47, 48 e 52-D); 

b) Usos das obras na internet (Arts. 5º, 29 e 105-A e 46, II); 

c) Reprografia das obras literárias (Arts. 88-A, 88-B, 99-B); 

d) Da Obra sob encomenda e decorrente de vínculo (Arts. 52-C); 

e) Gestão coletiva de Direitos Autorais (Art. 68 §§ 5º, 6º, 7º e 8; arts.86, 86-A,98, 

98-B, 98-C,98-D, 99 §6º, 99-A, 99-B e 100); 

f) Supervisão estatal das entidades de cobrança e distribuição de diretos (Arts. 

98§2º, 98-A, 100-A, 100-B, 110-A, 110-C); 

g) Unificação de registro de obras (Arts. 19, 20, 30, 113-A). 

Entretanto, para não perder o foco deste trabalho, será discorrido, a seguir, sobre as 

principais alterações da Gestão Coletiva de Direitos Autorais, a Supervisão estatal das 

entidades de cobrança e distribuição de diretos e a sanções ao inadimplente com a 

contraprestação autoral. 
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Inicie-se pelo Art. 98-A. Conforme visto anteriormente, o artista receberá os direitos 

autorais por meio da gestão coletiva, tão somente se for filiado a uma das nove associações 

que compõem o ECAD. Com o ato de filiação, tais pessoas jurídicas se tornam mandatárias 

do criador, podendo exercer atos judiciais e extrajudiciais, em nome do autor, no intuito de 

cobrar os direitos autorais do usuário de música. 

Ocorre que, atualmente, não há qualquer entidade estatal que fiscalize essa cobrança. 

Visando a mudança desse cenário, o referido Anteprojeto de Lei, insere na Lei dos Direitos 

Autorais. O Art. 98-A exige o registro dessas associações no Ministério da Cultura, para o 

exercício dessa atividade, nos seguintes termos:  

Art. 98-A. O exercício da atividade de cobrança de que trata o art. 98 dependerá de 
registro prévio no Ministério da Cultura, conforme disposto em regulamento, cujo  
processo administrativo observará: 
I – o cumprimento, pelos estatutos da entidade solicitante, dos requisitos 
estabelecidos na legislação para sua constituição; 
II – a demonstração de que a entidade solicitante reúne as condições necessárias para 
assegurar uma administração eficaz e transparente dos direitos a ela confiados e 
significativa representatividade de obras e titulares cadastrados, mediante 
comprovação dos seguintes documentos e informações: 
a) os cadastros das obras e titulares que representam; 
b) contratos e convênios mantidos com usuários de obras de seus repertórios; 
c) estatutos e respectivas alterações; 
d) atas das assembléias ordinárias ou extraordinárias; 
e) acordos de representação recíproca com entidades congêneres estrangeiras, 
quando existentes; 
f) relatório anual de suas atividades, quando aplicável; 
g) demonstrações contábeis anuais, quando aplicável; e 
h) relatório anual de auditoria externa de suas contas, desde que demandada pela 
maioria de seus associados ou por sindicato ou associação profissional, nos termos 
do art. 100. 
III – outras informações consideradas relevantes pelo Ministério da Cultura, na 
forma do regulamento, como as que demonstrem o cumprimento de suas obrigações 
internacionais contratuais que possam ensejar questionamento ao Estado Brasileiro 
no âmbito dos acordos internacionais dos quais é parte. 

Inclusive, o §1º desse dispositivo ordena que os documentos e informações listados nos 

incisos II e III devem ser apresentados, anualmente, ao referido Ministério. Acredita-se 

apenas ser temerário o §5º do mencionado artigo, porque considera as associações de gestão 

coletiva de direitos autorais que estejam, desde 1º de janeiro de 2010, devidamente constituída 

e exercendo as atividades de arrecadação e distribuição registradas para exercerem essa 

atividade econômica de cobrança, independentemente, de qualquer outro recadastramento. 

Já o Art. 98-B, exige publicidade e transparência das associações de gestão coletiva na 

atividade de arrecadação e distribuição, inclusive, no critério de cobrança, exigindo, aliás, 
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atualização, no mínimo semestral, sobre essas informações. Também é exigida de tais pessoas 

jurídicas a eficiência operacional, nos seguintes termos:  

Art. 98-B. As associações de gestão coletiva de direitos autorais, no desempenho 
de suas funções, deverão: 
I - Dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, às 
formas de cálculo e critérios de cobrança, discriminando, dentre outras informações, 
o tipo de usuário, tempo e lugar de utilização, bem como os critérios de distribuição 
dos valores dos direitos autorais arrecadados, incluídas as planilhas e demais 
registros de utilização das obras e fonogramas fornecidas pelos usuários; 
II - Dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, aos 
estatutos, regulamentos de arrecadação e distribuição, às atas de suas reuniões 
deliberativas e aos cadastros das obras e titulares que representam, bem como o 
montante arrecadado e distribuído; e 
III – Buscar eficiência operacional, dentre outros meios, pela redução de seus custos 
administrativos e dos prazos de distribuição dos valores aos titulares de direitos. 
Parágrafo único. As informações contidas nos incisos I e II devem ser atualizadas, 
no mínimo, semestralmente. (NR) 

Essas exigências, inclusive, são aumentadas com o Art. 98-C, que manda que tais 

associações mantenham atualizados, e deixem à disposição dos associados, documentos sobre 

as informações constantes no inciso II do dispositivo transcrito acima.  

Inclusive, ordena o Art. 98-D, que essas associações de gestão coletiva de direitos 

autorais prestem contas do numerário devido aos seus associados, podendo esse direito ser 

exercido pelo próprio associado ou pelo Ministério da Cultura. Sem dúvida, essa proposta 

representa um maior controle estatal dessa atividade de cobrança, arrecadação e distribuição 

dos direitos autorais. 

É bom que se diga que, de acordo com o Art. 110-C, a não observância do disposto nos 

incisos I e II do Artigo 98–B e nos Artigos 98–C e 98–D, “[...] sujeitará os dirigentes das 

associações de gestão coletiva de direitos autorais ou do escritório central à multa de até R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), aplicada pelo Ministério da Cultura”. Para tanto, deverá haver 

processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto em 

regulamento. 

O valor da multa pode ser aumentado em até 50 % (cinquenta por cento), em caso de 

reincidência, conforme o §1º desse último transcrito dispositivo do Anteprojeto. E o valor da 

aplicação dessa multa será revertido ao Fundo Nacional de Cultura, conforme ordena o §2º do 

mesmo ato normativo. 

Já o Art. 100-A traz um maior rigor na punição dos dirigentes da associação de 

gestão coletiva de direitos autorais, quando incorrerem em desvio de finalidade ou em 
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relação ao inadimplemento das obrigações para com os associados, por dolo ou culpa, nos 

termos abaixo transcritos: 

Art. 100-A. Os dirigentes das associações de gestão coletiva de direitos autorais e do 
escritório central respondem solidariamente, com seus bens particulares, por desvio 
de finalidade ou quanto ao inadimplemento das obrigações para com os associados, 
por dolo ou culpa. (NR) 

Essa inovação, em verdade, não seria necessária, pois já há disposições legais nesse 

sentido no Código Civil brasileiro, legislação aplicada subsidiariamente à Lei dos Direitos 

Autorais. Entretanto, em respeito ao principio da especialidade, deve-se elogiar tal disposição 

normativa. 

Já o Art. 100-B prevê a competência do Ministério da Cultura na resolução de conflitos 

entre os usuários de música e os titulares de direitos autorais ou as associações mandatárias, 

no que diz respeito aos critérios de cobrança e valores de arrecadação, ou mesmo em relação 

aos artistas e as pessoas jurídicas de gestão coletiva, em relação à distribuição dos direitos 

autorais arrecadados. 

Atualizando a lei para a problemática das obras e fonogramas à disposição na internet, o 

Art. 105-A traz punições para aqueles que colocam à disposição do público essas obras, sem 

autorização dos titulares, de acordo com o excerto do dispositivo legal abaixo transcrito: 

Art. 105-A. Os responsáveis pela hospedagem de conteúdos na Internet poderão ser 
responsabilizados solidariamente, nos termos do Artigo 105, por danos decorrentes 
da colocação à disposição do público de obras e fonogramas por terceiros, sem 
autorização de seus titulares, se notificados pelo titular ofendido e não tomarem as 
providências para, no âmbito do seu serviço e dentro de prazo razoável, tornar 
indisponível o conteúdo apontado como infringente. 
§ 1º. Os responsáveis pela hospedagem de conteúdos na Internet devem oferecer de 
forma ostensiva ao menos um canal eletrônico dedicado ao recebimento de 
notificações e contranotificações, sendo facultada a criação de mecanismo 
automatizado para atender aos procedimentos dispostos nesta Seção. 

A única problemática notada nesse dispositivo é o termo normativo “prazo razoável”, o 

qual, por ser deveras subjetivo, dá aos magistrados poderes para decidirem questões iguais de 

forma diferente, ferindo o princípio da isonomia. 

Assim, para evitar as constantes cobranças abusivas, por parte do ECAD, o Art. 110-A 

preceitua que “O titular de direito autoral, ou seu mandatário, que, ao exercer seu direito de forma 

abusiva, praticar infração da ordem econômica sujeitar-se-á, no que couber, às disposições da Lei 

nº 8.884, de 11 de junho de 1994, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.”  
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Seguindo esse espírito punitivo ao infrator dos direitos autorais, o Art. 110-B, por sua 

vez, traz sanções ao titular de direitos autorais ou pessoa a seu serviço que cometa a conduta 

abaixo transcrita: 

Art. 110-B. O oferecimento, por parte de titular de direitos autorais ou pessoa a seu 
serviço, de ganho, vantagem, proveito ou benefício material direto ou indireto, para 
os proprietários, diretores, funcionários ou terceiros a serviço de empresas de 
radiodifusão ou serviços de televisão por assinatura, com o intuito de aumentar ou 
diminuir artificiosamente a frequência da execução ou exibição pública de obras ou 
fonogramas específicos, caracterizará infração da ordem econômica, na forma da Lei 
nº 8.884, de 1994 e ilícito civil, estando sujeito, neste caso, ao pagamento de multa, 
no valor de duas até vinte vezes o valor oferecido, à parte que demonstrar prejuízo 
direto ou indireto. 
§ 1º. Incorrem nas mesmas infrações e sujeitam-se às mesmas sanções previstas no 
caput deste artigo os proprietários, diretores, funcionários ou terceiros a serviço de 
empresas de radiodifusão ou serviços de televisão por assinatura que, com o intuito 
de aumentar ou diminuir artificiosamente a frequência da execução ou exibição 
pública de obras ou fonogramas específicos, solicitarem ou receberem, para si ou 
para outrem, direta ou indiretamente, ganho, vantagem, proveito ou benefício 
material. 
§ 2º. Omissis. 

Por fim, cabe o comentário de que o Anteprojeto pretende resolver a celeuma acerca do 

prazo prescricional das ações civis por violação aos direitos autorais. Segundo o Art. 111-A, o 

lapso temporal é de cinco anos, contados da data da violação do direito. 

Dessa forma, vista as principais inovações do Anteprojeto de Lei de modernização dos 

direitos autorais, passa-se ao próximo capítulo, que versará sobre o Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição dos Direitos Autorais. 



3 O ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO (ECAD) 

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) é uma pessoa jurídica de 

direito privado, responsável pela gestão coletiva dos direitos autorais, no Brasil. É uma 

entidade sem fins lucrativos, a qual tem sido alvo de algumas investigações por parte de 

Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI’s). 

Por conta da importância dessa instituição, nos próximos sub-tópicos, serão abordadas 

noções preliminares sobre o ECAD; após, a forma de cobrança pela utilização pública das 

obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas, bem como a sanções ao usuário de música 

inadimplente com o Escritório. 

Em seguida, esse trabalho discorrerá sobre a análise jurisprudencial da atuação do 

ECAD na cobrança dos direitos autorais, onde serão abordados alguns problemas dessa 

atividade, assim como a distribuição do que foi por ele arrecadado aos titulares dos direitos 

sobre as obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas. 

Por fim, será discorrido sobre a problemática do monopólio da arrecadação dessa 

contraprestação autoral pelo ECAD, bem como as principais CPI’s instauradas contra essa 

entidade, por supostas irregularidades, quais sejam, as da Assembléia Legislativa de São 

Paulo (2007), do Rio (2011), e a do Senado Federal (2011).  

3.1 Noções preliminares 

A Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, em seu Art. 5º, inciso XVIII, com 

referência à situação jurídica das associações civis, disciplinou que a criação de associações e 

na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência 

estatal em seu funcionamento.  
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Assim, com o objetivo de atuar na defesa dos direitos autorais, em especial, no âmbito 

judicial, foi instituído o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), tema do 

presente tópico. 

O ECAD é uma sociedade civil, pessoa jurídica de direito privado, portanto, instituída 

pela Lei Federal nº 5.988/73 e mantida pela atual Lei de Direitos Autorais brasileira – 

9.610/98. Foi criado, nos termos do Art. 99 deste preceito legal, “para a arrecadação e 

distribuição, em comum, dos direitos relativos à execução pública das obras musicais e lítero-

musicais e de fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e transmissão por qualquer 

modalidade, e da exibição de obras audiovisuais.”  

De acordo com o Art. 7º do Estatuto do Escritório,1 a entidade é formada por 

associações efetivas e administradas. Inicialmente, as pessoas jurídicas que fazem parte do 

ECAD possuem esta classificação, sendo admitidas por deliberação da Assembléia, devendo 

possuir, no mínimo, os requisitos abaixo: 

Art. 8º. Para ser admitida como administrada pelo ECAD, a associação deverá ser 
constituída estatutariamente sem fins lucrativos e preencher os seguintes requisitos:  
a) Apresentar prova do registro do Estatuto no cartório competente, bem como da 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
b) Apresentar a relação dos membros da sua Diretoria, acompanhada da respectiva 
ata de eleição, devidamente registrada, e, ainda, a relação dos seus associados e das 
obras e/ou fonogramas sob sua administração.  
c) Comprovar a titularidade sobre bens intelectuais publicados em quantidade 
equivalente ou superior a 10% (dez por cento) da média administrada por sociedades 
componentes do ECAD. 
d) Manter representação permanente em, pelo menos, dois Estados.  

Nos termos do Art. 9º do Estatuto do ECAD, a associação administrada pode solicitar à 

Assembléia Geral sua integração como associação efetiva, desde que, dentre outros requisitos, 

esteja há, no mínimo, 01 (hum) ano nos quadros do Escritório e comprove a titularidade sobre 

bens intelectuais em quantidade equivalente ou superior a 20% (vinte por cento) da média 

administrada por associações componentes do ECAD. Atualmente, esta pessoa jurídica é 

integrada pelas entidades transcritas abaixo: 

Associações Efetivas 

a) ABRAMUS – Associação Brasileira de Música e Artes;  

                                                
1 ECAD. Disponível em: < http://www.ecad.org.br/ViewController/publico/conteudo.aspx?codigo=138 >. Acesso 

em: 22 jun. 2011. 
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b) AMAR – Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes;  

c) SBACEM - Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música;  

d) SICAM – Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais; 

e) SOCINPRO – Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos 

Intelectuais;  

f) UBC – União Brasileira de Compositores;  

Associações Administradas 

g) ABRAC – Associação Brasileira de Autores, Compositores, Intérpretes e Músicos; 

h) ASSIM – Associação de Intérpretes e Músicos;  

i) SADEMBRA – Sociedade Administradora de Direitos de Execução Musical do Brasil. 

Tal entidade tem sede na cidade do Rio de Janeiro, possuindo 25 unidades 

arrecadadoras, 780 funcionários, 45 advogados prestadores de serviço e 130 agências 

autônomas instaladas em todos os Estados da Federação, de acordo com dados contidos em 

seu sítio eletrônico.2 Portanto, a instituição possui ampla cobertura no território brasileiro.  

Como se pôde perceber pela leitura do sub-tópico anterior, o ECAD possui auto-gestão 

e auto-regulamentação, ou seja, pode cobrar os direitos autorais independentemente de 

autorização estatal, e fixar o preço pela utilização das músicas que achar justo. 

Desse modo, a Assembléia Geral, constituída pelas citadas 9 (nove) associações 

musicais, é a responsável pela fixação desses preços e as formas de cobrança e distribuição 

dos valores arrecadados.  

Como não poderia deixar de ser, “os titulares de direitos autorais são filiados a estas 

associações, que por sua vez são responsáveis pelo controle e remessa ao ECAD das informações 

                                                
2 Ibidem. 
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cadastrais de cada sócio e dos seus respectivos repertórios”,3 tudo isso com o intuito de 

“possibilitar a distribuição dos valores arrecadados dos diversos usuários de músicas.”4 

Segundo o Art. 25 do Estatuto do ECAD, “cada Associação disporá de número de votos 

proporcionais ao quantitativo de direitos autorais distribuídos pelo ECAD aos seus associados 

e representados, no ano civil imediatamente anterior”. Assim, de acordo com informações 

obtidas pelas Atas da Assembléia do ECAD,5 pôde-se confeccionar o gráfico abaixo, 

demonstrando a porcentagem de direito a voto que cada uma dessas nove associações possue 

na Assembléia Geral:  

Gráfico 1 – Porcentagem de Votos das Associações da Assembléia do ECAD. Brasil, 2011 

 

Para realizar o controle de informações, o ECAD utiliza sistema de dados informatizado 

e centralizado, no qual há o cadastro de 342 mil titulares de direitos autorais diferentes. Estão, 

assim, catalogadas, de acordo com sua página na internet, “2,4 milhões de obras, além de 862 

mil fonogramas, que contabilizam todas as versões registradas de cada música.”6 

Essa numeração serve para que o ECAD, em sua competência legal, possa cobrar 

direitos autorais daqueles que utilizam as obras musicais publicamente, os chamados 

“usuários de música”, que somam 418 mil no cadastro do mencionado Escritório, sendo 

                                                
3 Ibidem.  
4  Ibidem. 
5  Ibidem. 
6  Ibidem. 
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enviados aproximadamente 80 mil boletos bancários por mês para a cobrança dos direitos 

autorais e conexos, ainda com base no sítio eletrônico dessa entidade.  

Existem quatro tipos de usuários de músicas, aos quais tem o ECAD legitimidade para 

cobrar deles os direitos autorais. São os seguintes:  

a) O permanente, que utiliza as obras musicais de maneira constante, habitual e 

prolongada em sua atividade profissional. Considera-se habitual a execução musical 

sempre que “o usuário, num mesmo local de que seja proprietário, arrendatário ou 

empresário, tiver efetuado no mínimo 8 (oito) espetáculos ou audições musicais por 

mês durante 10 (dez) meses em cada ano civil”,7 bem como os empresários locais ou 

regionais que promovem espetáculos musicais em várias cidades, nas mesmas 

condições acima referidas;  

b) O eventual, sendo aquele que utiliza sem habitualidade tais trabalhos artísticos;  

c) O de Rádio/TV, o qual utiliza de obras musicais através de radiodifusão (emissoras 

de rádio e TV); e, por fim,  

d) As mídias musicais, representando aquele usuário que utiliza obras musicais através 

da internet, telefonia móvel e mídias digitais. 

Os valores pagos pelos usuários de músicas são calculados com base nos critérios do 

Regulamento de Arrecadação desenvolvido pelos próprios titulares das músicas, através de 

suas associações musicais. Para tanto, é classificado, primeiramente, o nível de importância 

da música para a atividade ou estabelecimento, como indispensável, necessária ou secundária, 

e ainda é considerada a periodicidade da utilização (permanente ou eventual); inclusive, se a 

apresentação é feita por música mecânica ou ao vivo, com ou sem dança. 

Assim, o valor a ser pago é calculado de acordo com as informações fornecidas pelo 

usuário e a forma de cobrança é determinada em função do parâmetro físico ou de percentual 

incidente sobre a receita bruta de quem está utilizando a música, conforme será melhor 

detalhado no sub-tópico a seguir. Paga a contraprestação pela utilização pública da música o 

usuário fica, então, regular frente ao ECAD, no que diz respeito aos direitos autorais. 

                                                
7  Ibidem. 
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O ECAD, portanto, promove a defesa, arrecadação e distribuição dos direitos autorais 

de todos os titulares nacionais filiados às associações que o integram, assim como dos 

representantes estrangeiros, podendo, para tanto, praticar os atos necessários à defesa 

extrajudicial e judicial desses direitos, agindo em nome próprio como substituto processual, 

nos termos da Lei 5.988/73 e como também preceitua o §2º do Art. 99 da Lei 9.610/98, 

conforme visto anteriormente neste trabalho. 

3.2 Formas de cobrança 

Antes de desenvolver um texto acerca da forma de cobrança dos direitos autorais, é 

necessário esclarecer por que se deve pagar ao ECAD. Um evento musical ou lítero-musical 

só poderá ser considerado regular, caso seja efetivada a contraprestação autoral pela utilização 

da música. As sanções civis pela inadimplência desse dever arrecadatório serão melhor 

desenvolvidas ainda neste capítulo. 

Ademais, para que o autor ou intérprete de uma música possa receber os seus direitos 

autorais, é necessário que ele se filie a uma das associações integrantes do ECAD, as quais se 

responsabilizam por enviar as informações sobre o associado e seu repertório musical ao 

ECAD, para viabilizar a cobrança de tais direitos em face do usuário de música por parte 

desta instituição, bem como a distribuição dos valores arrecadados ao criador ou intérprete 

das obras musicais. 

Assim, o ECAD, localizado na cidade do Rio de Janeiro, tem ainda 25 unidades 

próprias instaladas nas principais capitais do Brasil e mais 130 agências autônomas 

credenciadas, cobrindo 5.000 municípios distribuídos por todo país.8 

Conforme o Art. 99 da Lei 9.610/98, o ECAD atua como mandatário das associações 

que o integram, podendo atuar judicial ou extrajudicialmente, com a finalidade de arrecadar 

os direitos autorais em benefício de seus associados. Dessa forma, a arrecadação da 

contraprestação autoral é feita por este Escritório em todo o território nacional, por meio da 

emissão de boletos de pagamento padronizados. 

É bom esclarecer que o ECAD, nos termos do seu regimento interno, tem poderes para 

fixar valores de cobrança sobre Direitos Autorais, sem que haja qualquer tipo de intervenção 

Estatal. Aliás, essa garantia está prevista na Constituição Federal, nos termos do Art. 5º, XXVII.  

                                                
8 Ibidem. 
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E como é feita a cobrança dos usuários de músicas? Estes foram definidos e 

classificados no sub-tópico anterior, mas, em palavras mais simples, pode-se dizer que são 

pessoas físicas ou jurídicas, que reproduzem a música de forma pública, auferindo, com essa 

execução, lucros diretos ou indiretos.  

Como exemplo de usuários de música que diretamente auferem rendimentos pela 

execução da obra musical, pode-se citar os promotores de eventos e audições públicas, os 

quais promovem shows com banda musical, música eletrônica ou demais apresentações, 

como o circo; os proprietários de cinemas e similares, os quais – sem dúvida! – gozam de 

trilhas sonoras; as emissoras de radiodifusão (rádios e televisões de sinal aberto ou 

fechado); as boates e clubes; as micaretas, os trios elétricos e os desfiles de escola de 

samba, entre outros estabelecimentos. 

Já os usuários de música que auferem benefícios indiretos com a execução da obra 

musical são, por exemplo, os seguintes: as lojas comerciais; supermercados; hotéis e motéis; 

buffet; restaurantes e bares; shoppings centers; aeronaves, navios, trens, ônibus e quaisquer 

meios de transporte que executem música e cobrem pelo serviço de locomoção; salões de 

beleza; escritórios, consultórios médicos e de profissionais da saúde afins; academias de 

ginástica e musculação; empresas prestadoras de serviço de espera telefônica, e outros. 

Percebe-se, dessa forma, como é vasto o número de usuários de músicas que são 

passíveis de cobrança do direito autoral pelo ECAD. Simplificadamente, para identificá-los, 

basta verificar se eles gozam ou não de benefícios patrimoniais diretos ou indiretos por meio 

da execução da música. 

As nove instituições integrantes ao ECAD, em Assembléia Geral, fixam os preços como 

contraprestação dos direitos autorais e a forma de cobrança de tais direitos. Estes estão na 

Tabela de Preço do ECAD, a qual requer uma devida classificação dos usuários de música 

para determinar o quantum é devido a título de direitos autorais. 

Primeiramente, é necessário identificar o usuário de música. Após, o primeiro passo é 

classificá-lo quanto às formas de utilização de obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas.  
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Esses modos de utilização de música podem ser lidos a seguir, cujo texto foi retirado do 

site eletrônico do ECAD:9 

a) EXECUÇÃO MUSICAL - Qualquer meio ou processo de comunicação de obras 

musicais, lítero-musicais e de fonogramas ao público, mediante quaisquer processos 

fonomecânicos, eletrônicos ou audiovisuais, direta ou indiretamente, tais como em 

espetáculos de natureza diversa, espetáculos e desfiles carnavalescos, audições 

públicas, concursos, sejam essas execuções realizadas em locais fechados ou 

abertos, em teatros, cinemas, salões de baile ou  

concertos, boates, bares, clubes de qualquer natureza, lojas comerciais e industriais, 

escritórios particulares, órgãos públicos da administração direta ou indireta, 

fundacionais e estatais, em estádios, circos, restaurantes e similares, hotéis e motéis, 

meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, alto-

falantes, e onde quer que se executem, interpretem, transmitam ou retransmitam 

obras musicais, lítero-musicais e fonogramas protegidos pela lei. 

b) EMISSÃO ou TRANSMISSÃO MUSICAL - A comunicação ao público de obras 

musicais, lítero-musicais e de fonogramas por provedores de sinais de rádio, 

televisão ou redes digitais e similares, com ou sem imagem, através de ondas 

radioelétricas, fios, fibra óptica, cabos, redes telefônicas, satélites ou por quaisquer 

outros meios similares, existentes ou que venham a ser inventados. 

c) RETRANSMISSÃO MUSICAL - A emissão simultânea da transmissão de uma 

empresa por outra. 

d) DISTRIBUIÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO MUSICAL - A captação de sons ou de 

sons e imagens emitidas, transmitidas ou retransmitidas por  

provedores de sinais para distribuição final ao público. 

É importante ressaltar que esses modos de usufruto da obra musical e seus congêneres 

são independentes entre si; ou seja, se mais de uma forma for realizada pelo mesmo usuário, 

no mesmo local, corresponderá cada uma delas a um dever de pagar os direitos autorais por 

parte do usuário de música. 

                                                
9 Ibidem. 
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Assim, depois de classificado o usuário de música de acordo a forma de utilização 

das obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas, o ECAD o classifica de acordo com 

o tipo de atividade econômica e a frequência de utilização das obras musicais, lítero-

musicais e fonogramas. Para tanto, leva em consideração, também, o nível de importância 

da música para a atividade ou estabelecimento, como indispensável, necessária ou 

secundária, segundo o que se segue;10 

e) PERMANENTES – como visto no sub-tópico anterior, são os usuários que, num 

mesmo local de que seja proprietário, arrendatário ou empresário, tiver efetuado no 

mínimo 8 (oito) espetáculos ou audições musicais por mês durante 10 (dez) meses 

em cada ano civil. 

f) EVENTUAIS - são aqueles usuários que não se enquadram no item anterior, ou 

seja, que utilizam a música eventualmente. 

g)  USUÁRIOS GERAIS – academias de ginástica, cinemas, boates, lojas comerciais, 

bares, restaurantes, hotéis, supermercados, shopping centers, clínicas etc. 

h) SHOWS E EVENTOS – promotores de eventos e audições públicas, casas de 

espetáculos com shows eventuais, eventos gerais como festas juninas, carnaval, 

reveillon etc. 

i) RÁDIO E TELEVISÃO – emissoras de rádio e televisão, incluindo as de sinal 

aberto, fechado (por assinatura), rádio internet, rádios comunitárias etc. 

Após a devida identificação do usuário de música pela forma de utilização das obras 

musicais, lítero-musicais e fonogramas, sua classificação por espécie, categoria e frequência 

de utilização, através da consulta na Tabela de Preços do ECAD, sabe-se quanto o usuário de 

música deve em termos de direitos autorais. Esta é feita em UNIDADE DE DIREITO 

AUTORAL (UDA), cujo valor é estabelecido na já mencionada Assembléia Geral do 

Escritório, e é objeto de reajustes periódicos. 

Assim, o evento ou estabelecimento do usuário de música e congêneres apenas estará 

regular se a pessoa física ou jurídica responsável fizer o devido pagamento da contraprestação 

por ter utilizado a obra musical. Ressalte-se que o pagamento pela retribuição dos direitos 

                                                
10 Ibidem. 
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autorais deve ser efetuado mensalmente pelos usuários de música permanentes e, por evento, 

no caso de utilizações eventuais. 

Na maioria das vezes, em relação aos shows, audições e espetáculos congêneres, o 

ECAD utiliza a receita bruta do evento, espetáculo ou estabelecimento para a cobrança dos 

direitos autorais. Para tanto, seus agentes cadastram o imóvel onde será realizada a execução 

de obras musicais e similares, fazendo uma estimativa de quantas pessoas cabem naquele 

local. Esse dado (pessoas no evento ou espetáculo) é multiplicado pelo preço do ingresso, 

chegando à receita bruta do usuário de música, a qual serve de base de cálculo para a 

cobrança dos direitos autorais.  Como afirma o Escritório em seu sítio eletrônico: 

a) Consideram-se como elementos formadores da receita bruta de venda de 
ingressos: entradas, convites, couvert artístico, consumação obrigatória, aluguéis de 
mesa, comercialização de anúncios ou espaços publicitários, patrocínios, apoios, 
subvenções, venda de recipientes para festivais de bebidas, ou qualquer outra 
modalidade de cobrança, ainda que implícita, sempre que relacionadas com a 
realização do evento no qual se utilizarem obras musicais; 
b) Os eventos, shows ou espetáculos musicais que não dispuserem ingressos à 
venda, mas apreciarem receitas de outra natureza, tais como, publicidade, 
subvenções, patrocínios ou apoios financeiros, estas serão consideradas para efeito 
de receita bruta, não se considerando a tabela de preços constante no Item I, dos 
Usuários Eventuais. 11 

Com a receita bruta da execução de show ou evento em obras de domínio público, o 

ECAD calcula o valor devido da contraprestação autoral proporcionalmente ao número das 

obras musicais protegidas. Para saber o número destas, o Escritório é alimentado com 

informações das nove associações que o compõe, acerca dos músicos e intérpretes associados 

e suas respectivas obras. 

É importante salientar que, em regra, o pagamento pela utilização das obras musicais e 

congêneres deve ser feito antes da realização do evento. Para tanto, a percentagem para o 

cálculo do valor devido incide sobre, no mínimo, 70% da capacidade do local, ou sobre o 

número de ingressos confeccionados pelos promotores, ou outro meio que permita fazer uma 

estimativa da receita bruta do evento. Caso haja o pagamento antecipado dos direitos autorais 

e o show, audição ou espetáculo não se realize, o ECAD é obrigado a devolver o numerário 

recolhido antecipadamente pelo usuário de música.  

Assim, como o ECAD saberá quais músicas tocaram ou foram tocadas? Há duas 

formas: a primeira se dá quando o próprio responsável pelo evento fornece o repertório 

                                                
11 Ibidem. 
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musical que será tocado e a segunda ocorre quando o ECAD envia um técnico de arrecadação 

ao local, para que este grave as músicas que serão tocadas. Após este trabalho, esse mesmo 

funcionário transcreve o repertório, fornecendo essa informação. 

Sem dúvida, a segunda opção representa a que maior transcreve fidedignamente o 

repertório musical executado. Isso porque, ainda que o responsável pelo evento forneça, 

fielmente, todas as músicas que foram tocadas no evento, é salutar o comentário de que, a 

cada vez que a música for tocada, deve o responsável pagar uma nova contraprestação dos 

direitos autorais. 

O ECAD presume que 10% (dez por cento) dos ingressos foram cortesias, sendo este 

número calculado com base no total dos ingressos vendidos. Assim, como não há pagamento 

por tais ingressos, não há que se incidir o direito autoral, de forma que, quando o ECAD faz a 

estimativa da receita bruta com base nos ingressos, ou mesmos em roletas, ele retira essa 

percentagem, sendo o resultado dessa diminuição o numerário que servirá para ser base de 

cálculo na cobrança da contraprestação autoral.   

Porém, parece abusivo, mas o número de ingressos em forma de cortesia que ultrapassar 

aos mencionados 10% (dez por cento) será considerado como se fossem ingressos 

efetivamente vendidos, os quais, portanto, entrarão na base de cálculo para se saber a renda 

bruta do evento e, assim, cobrar os direitos autorais.  

Se, no local, houver a venda de ingressos com valores diferenciados, por haver, por 

exemplo, camarote, frontstage, pista, entre outros setores de onde o evento é realizado, “[...] 

deverá ser apurado o valor médio desses ingressos, multiplicando-se pela quantidade de 

excedentes ao limite máximo de 10% relativos às cortesias, calculando-se sobre o resultado o 

percentual do direito autoral.”12 

É importante mencionar que até mesmo entidades beneficentes, regularmente 

registradas em órgãos do poder público, que promova a execução pública de música, para fins 

arrecadatórios, devem pagar os direitos autorais. Entretanto, neste caso, os preços têm 

descontos de até ¼ (hum quarto) do valor devido, desde que a entidade preencha as condições 

transcritas a seguir: 

a) que a entidade encaminhe requerimento ao ECAD com, no mínimo, 15 (quinze) 
dias de antecedência à realização do evento; 

                                                
12 Ibidem. 
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b) que a entidade comprove ser a realizadora do evento, praticando todos os atos 
próprios da atividade empresarial, tais como a administração financeira, a realização 
dos ajustes do local, a contratação de artistas, a obtenção de licenças e alvarás junto 
aos órgãos públicos; 
c) que a entidade prove, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, por meio dos registros 
contábeis, ser beneficiária de toda a receita gerada pelo evento, sob pena de 
cancelamento pelo ECAD do desconto concedido, além da suspensão de 
autorizações futuras. 13 

De toda forma, pode o leitor estar se perguntando como o ECAD chega até o usuário de 

música? Ora, com os meios tecnológicos é bastante viável a identificação de show, bailes, 

festas, academias, hotéis, entre outros estabelecimentos que utilizam a música e auferem 

benefícios diretos ou indiretos.  

Assim, as unidades de arrecadação do ECAD, por meio da internet, folders de eventos e 

outros meios de comunicação, conseguem catalogar os usuários de músicas e congêneres e 

entrar em contato com as pessoas físicas e jurídicas responsáveis pelo evento ou 

estabelecimento, para que tais usuários os regularizem, através do pagamento da 

contraprestação dos direitos autorais.    

Feito o pagamento, o ECAD dá a autorização para utilização musical. Esta abrange “[...] 

todas as obras constantes do repertório representado pelas associações integrantes do Escritório, 

independentemente do número de obras a serem utilizadas. Os preços praticados pelo ECAD 

não guardam qualquer proporção ou correlação com a quantidade de obras executadas.”14 

Como visto no primeiro capítulo do presente estudo, toda pessoa física ou jurídica, que 

utilize obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, está obrigada por lei a obter autorização 

do respectivo autor, através do pagamento da retribuição autoral, sob pena de sanções, a 

serem estudadas ainda neste capítulo.   

Assim, o usuário de música que queira, espontaneamente, adimplir essa obrigação legal, 

deve fornecer ao ECAD as informações necessárias sobre seu evento ou estabelecimento, para 

que o Escritório possa calcular a retribuição autoral devida pela execução de música.  Todavia, 

se o usuário de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas não fornecer tais informações para 

o cálculo do valor devido, o ECAD poderá estimá-lo e fixá-lo para efeitos de cobrança. 

                                                
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
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Aliás, pode o ECAD estabelecer o quantum devido a título de direitos autorais, como 

foi visto acima, por uma mera estimativa receita bruta, no intuito de regularizar um evento, 

por exemplo, antes de sua realização.  

Caso o usuário de música e congêneres opte pelo pagamento ser feito após o evento 

ou, no final do mês, em caso de estabelecimentos ou nos casos de impossibilidade de se 

presumir a estimativa da receita bruta do show ou espetáculo, o ECAD, geralmente, requer a 

assinatura de um Termo de Responsabilidade em formulário fornecido pelo Escritório, para 

liberar o evento no que diz respeito à regularização dos direitos autorais. É de praxe, 

também, que o Escritório exija uma garantia mínima para a concessão dessa liberação, com 

base nos seguintes fatores: 

a) será estimada a receita bruta proveniente da utilização, tomando-se por base os 
critérios já mencionados anteriormente; 
b) o valor da garantia mínima nunca será inferior a 30% do valor total estimado 
pelo ECAD, conforme estabelecido neste Regulamento; 
c) após a utilização e apurada a receita bruta efetiva, o usuário, na forma e prazo 
estabelecido no Termo de Responsabilidade, recolherá ao ECAD o saldo, se houver. 
Comprovada a não-realização do show ou espetáculo, o ECAD devolverá o valor 
recebido a título de garantia mínima. 15 

Nos casos então em que o usuário opte pela cobrança de direitos autorais pela receita 

bruta efetiva – e não na presumida - ou quando não dá para se estimar o montante da receita 

bruta, a contraprestação autoral pela utilização da música é calculada por meio de um 

percentual aplicado sobre a receita bruta efetiva do evento ou estabelecimento (considerados 

os ingressos e demais receitas), o qual é aferido imediatamente após a realização do 

espetáculo, audição ou, no final de mês, em caso de estabelecimento. 

E se não houver cobrança de ingressos? É certo que alguns clubes, boites e congêneres 

promovem bailes e festas em que seus associados não pagam o ingresso, entretanto os 

estabelecimentos auferem renda com a venda de comidas e bebidas.  

Nesses casos, como já mencionados, os técnicos de arrecadação do ECAD promovem 

um mapeamento do local, estimando quantas pessoas ali cabem. Assim, com base na 

estimativa de público nunca inferior a 70% da capacidade total dos recintos em que serão 

realizados os eventos, o Escritório faz uma suposição da receita bruta do evento, na qual será 

base de cálculo para a cobrança dos direitos autorais. 

                                                
15 Ibidem. 
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Há também os casos onde existe espetáculo, show ou evento musical realizados em 

ambiente aberto ou espaço público, em que não há qualquer espécie de receita direta, seja pelo 

pagamento de ingresso, venda de produtos ou de espaços publicitários, aportes de patrocínio, 

apoio financeiro ou subvenções. Como fica a cobrança do direito autoral nessas situações? 

Nesses casos, o ECAD utiliza os seguintes critérios: 

A retribuição autoral será calculada com base em 15% (quinze por cento) do custo 
ou orçamento total do evento, composto pelos custos com artistas e músicos, 
equipamentos de som, montagem de palco, serviços técnicos de qualquer natureza. 
Não havendo a apresentação do orçamento total pelo usuário, ou em caso de 
apresentação, que 15% do orçamento total sejam inferiores ao resultado obtido pelo 
critério do parâmetro físico, ou inferior a 15% dos custos musicais, será adotado o 
critério do parâmetro físico, conforme tabela de preços constantes no Item I, dos 
Usuários Eventuais.16 

Entretanto, se o espetáculo, show ou evento musical for realizado em ambiente fechado 

sem que exista qualquer tipo de pagamento para ingresso ou receita qualquer, a 

contraprestação pelos direitos autorais, retribuição autoral, será calculada “com base no 

parâmetro físico, desde que não seja inferior a 15% do custo ou orçamento total do evento, 

composto pelos custos com artistas e músicos, equipamentos de som, montagem de palco, 

serviços técnicos de qualquer natureza.”17 Nesses casos, inclusive, os direitos autorais 

cobrados não pode ser inferior a 15% (quinze por cento) de todas as subvenções feitas por 

patrocinadores e demais subvencionistas. 

Em contrapartida, caso haja a utilização de obras musicais, lítero-musicais e 

fonogramas sem o devido pagamento dos direitos autorais e, consequentemente, sem 

prévia autorização do ECAD, este lavrará Termos de Comprovação de Utilização Musical, 

para, através de atos judiciais e extrajudiciais, ver adimplida a contraprestação autoral e 

aplicadas as devidas sanções.  

É sempre bom lembrar, inclusive, que, nos termos do Art. 110 da Lei dos Direitos 

Autorais (Lei 9.610/98), os proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários dos 

locais ou estabelecimentos respondem solidariamente pela violação de direitos autorais com 

os organizadores dos espetáculos ou audições musicais, devendo arcar, além dos direitos 

autorais, com multas e honorários advocatícios.  

                                                
16  Ibidem. 
17  Ibidem. 
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Essa é a forma que o ECAD cobra das pessoas que realizam shows, audições e demais 

espetáculos públicos com arrecadação direta ou indireta de dinheiro. Já a cobrança para 

academias, festas, restaurantes e motéis é bem mais complexa do que a que foi explanada, não 

tendo como ser explicada neste trabalho.  

Entretanto, para saber o valor devido, basta o usuário simular o cálculo no sítio 

eletrônico do ECAD, alimentando-o com as seguintes informações:  

a) TIPO DE USUÁRIO - se eventual ou permanente  

b) CLASSIFICAÇÃO DA FESTA – se é festa em geral, em época de carnaval, em 

feira agropecuária, em festa junina, ou infantil, etc. 

c) SUB-CLASSIFICAÇÃO DA FESTA – se existe ou não cobrança direta, se é baile 

de colação de grau, desfile de moda ou leilão, etc. 

d) FORMA DE UTILIZAÇÃO DA MÚSICA – se é com aparelho de música ou 

música ao vivo 

e) Quantidade de dias de festa 

f) ÁREA (M²) onde haverá sonorização 

g) CIDADE E ESTADO em que a festa será realizada. 

Apenas para se ter uma ideia da cobrança, as operadoras de TV por assinatura e as TV’s 

abertas, como as redes Globo, SBT, RedeTV!, entre outras, bem como os maiores grupos de 

exibidores de cinema são cobradas pelo ECAD  a título de direitos autorais o montante de 

2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o faturamento bruto das empresas. 

Segundo os cálculos do ECAD, “se a entidade vencesse todos os processos que tramitam 

na Justiça contra televisões, receberia R$ 2,23 bilhões, relativos ao dinheiro devido nos últimos 

cinco anos (1,25 bilhão das TVs por assinatura mais R$ 975 milhões das TVs abertas).”18 

De acordo com informações contidas no sítio eletrônico do Escritório de Arrecadação e 

Distribuição,19 a arrecadação dos direitos autorais tiveram os seguintes numerários dos anos 

de 2006 à 2010: 
                                                

18 FOLHA. Disponível em:<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/928019-criterio-de-pagamento-opoe-ecad-e-
empresas-em-acoes-na-justica.shtml>. Acesso em: 01 jul. 2011. 
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Tabela 1 – Arrecadação do ECAD (Anos 2006 à 2010) 
ANO  Arrecadação (R$) 

2006 R$ 268.368.828,00 

2007 R$ 302.206.444,00 

2008 R$ 332.298.825,06 

2009 R$ 374.255.580,00 

2010 R$ 432.953.853,00 

 

Portanto, percebeu-se, neste sub-tópico, a complexidade da cobrança de direitos 

autorais, relacionados à música. Para a melhor compreensão do tema, a seguir, será discorrido 

sobre sanções civis ao usuário de música inadimplente com o ECAD, após faz-se uma análise 

jurisprudencial acerca da Atuação do ECAD na cobrança dos direitos autorais, para em 

seguida, tratar da distribuição dessa contraprestação financeira e demais aspectos relativas a 

essa entidade de gestão coletiva. 

3.3 Sanções civis ao usuário de música inadimplente com o ECAD 

No segundo capítulo desta dissertação, discorreu-se sobre a Lei 9.610/98, a atual Lei de 

Proteção aos Direitos Autorais, oportunidade em que se pôde perceber ser este o principal 

instrumento normativo de regulamentação de tais direitos. É nesta proposição normativa que 

estão inseridas algumas das sanções pela inadimplência dos usuários de música  

Entretanto, quando se fala em sanção ou punição, necessariamente deve-se abordar o 

conceito de Responsabilidade. Esta é o dever de reparar um dano patrimonial ou moral, com o 

intuito de fazer retornar a situação anterior ou amenizar os efeitos da violação no caso desse 

retorno ser impossível.  

Serpa Lopes20 define tal instituto da seguinte forma: "significa a obrigação de reparar 

um prejuízo, seja por decorrer de uma culpa ou de uma outra circunstância legal que a 

justifique, como a culpa presumida, ou por uma circunstância meramente objetiva"  

Já Caio Mário da Silva Pereira afirma que a responsabilidade – no caso, civil – da forma 

abaixo transcrita:  
                                                                                                                                                   

19 ECAD. Disponível em:<http://www.ecad.org.br/ViewController/publico/conteudo.aspx?codigo=52 >. Acesso 
em: 01 jul. 2011. 

20  LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 160. 
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Consiste na efetivação da reparabilidade abstrata em relação a um sujeito passivo da 
relação jurídica que se forma. Reparação e sujeito passivo compõem o binômio da 
responsabilidade civil, que então se enuncia como o princípio que subordina a 
reparação à sua incidência na pessoa do causador do dano. 21 

Percebe-se, então, que tal instituto consiste na tentativa de reparação do dano casado por 

agente por ato ilícito, nos termos do Art. 186 do Código Civil, já transcrito no primeiro 

capítulo desta dissertação. 

Existem três espécies de responsabilidade, quais sejam: penal, administrativa e cível. 

Não existe diferença substancial entre elas. Pode um fato ensejador de uma responsabilidade 

penal hoje tornar-se mera infração cível amanhã e vice-versa. Foi o que aconteceu, por 

exemplo, com o crime de adultério, antigamente tipificado no art. 240 do CP, o qual foi no 

ano de 2005, revogado pela Lei 11.106/2005, fato que a doutrina denomina abolitio criminis. 

Da mesma forma uma responsabilidade administrativa pode virar uma mera infração 

cível ou mesmo penal e vice-versa, como o crime de prevaricação imprópria (art. 319 – A). 

Antes da introdução deste crime no CP no ano de 2007, cometia apenas um ilícito 

administrativo o diretor de penitenciário que deixava de observar seu dever de vedar ao preso 

o acesso ao aparelho que permitisse a comunicação externa dele ou com outros presos.  

Depois da constatação de que o PCC22 (Primeiro Comando da Capital) comandou toda a 

guerra civil de São Paulo, em 2006, dentro da penitenciária através de celular, viu-se a 

necessidade de tipificar como crime tal conduta. 

Muito embora não haja, essencialmente, diferença entre as três espécies de 

responsabilização existentes no ordenamento jurídico brasileiro, pode-se distingui-las pela 

severidade da sanção imposta. A sanção cível é mais branda que a administrativa, e ambas são 

menos severas que a penal.  

Isso é decorrência, pelo menos na esfera penal, da constatação de que o Direito Penal é a 

ultima ratio, ou seja, é o ramo do Direito que só deve ser incidir nos fatos sociais indesejáveis 

em que as demais disciplinas dessa ciência não consigam tutelar eficazmente. Entretanto, como 

dito, todas as espécies de responsabilidades, em regra, são independentes entre si. 

                                                
21  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, n. 
 8, p. 11. 
22 O PCC surgiu no início dos anos 90 no Centro de Reabilitação Penitenciária de Taubaté, tendo como objetivo 

manifesto de "defender" os direitos de "cidadãos" encarcerados no país.  
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Quanto à responsabilização do inadimplente com o ECAD em termos de 

contraprestação autoral, pelo não pagamento dos direitos autorais, o Título VII da Lei 

9.610/98, intitulado Das Sanções às Violações dos Direitos Autorais, dispõe em seu Capítulo 

II acerca das sanções civis a esses usuários. Assim, o Art. 105 desse ato normativo preceitua: 

Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a 
comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações 
e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão 
ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, 
sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações 
cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o 
infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e 
conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro. 

Ordena o artigo, entre outros aspectos que serão a seguir discorridos, que qualquer 

forma de utilização da de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de 

fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser 

imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente.  

Como visto, é obrigação do empresário usuário de música efetuar o pagamento da 

contraprestação autoral antes do evento ou, pelo menos, informar ao ECAD sobre a realização 

deste, com a respectiva assinatura do já mencionado Termo de Responsabilidade, para que 

essa entidade possa liberar o espetáculo. 

Caso contrário, tem o Escritório legitimidade para pleitear judicialmente, com base no 

transcrito Art.105 da Lei dos Direitos Autorais, a suspensão da execução pública de música 

por meio da ação denominada Interdito Proibitório, a qual tem fundamento legal no Art. 932 

do Código de Processo Civil, a seguir: 

Art. 932.  O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na 
posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, 
mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena 
pecuniária, caso transgrida o preceito. 

Dessa forma, com o processo judicial, a autoridade judiciária, ao verificar o não 

pagamento por parte dos promotores do espetáculo, expede determinação para a não 

realização do evento, o que, por si só, já corresponde a uma sanção cível bastante onerosa 

para o inadimplente frente ao ECAD. 

Percebe-se, inclusive, que o mencionado dispositivo legal, além de legitimar a referida 

ação, diz que o magistrado pode aplicar multa diária pelo descumprimento de sua ordem, o 
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que denominada astreinte. E, se for comprovado que o infrator é reincidente na violação aos 

direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, pode a autoridade judicial aplicar o valor 

da multa, a qual tem a faculdade de aumentá-lo até o dobro, conforme dispõe a parte final do 

Art. 105 da Lei dos Direitos Autorais. 

Além dessas duas sanções, o Art. 105 da Lei 9.610/98 ressalva a possibilidade de 

aplicação das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais 

aplicáveis. Nota-se, então, o extremo rigor que a lei trata o inadimplente, em especial, aquele 

que já reincidiu na violação dos direitos autorais. 

Além desse dispositivo legal, o Art. 109 da Lei dos Direitos Autorais prevê ainda uma 

multa de vinte vezes o valor do que deveria ser pago a título de retribuição autoral pelo 

usuário de música, o que estimula ainda mais o adimplemento daquele que executa música 

publicamente, auferindo benefícios patrimoniais diretos e indiretos.  

Esse preceito normativo dispõe dessa forma: “Art. 109. A execução pública feita em 

desacordo com os arts. 68, 97, 98 e 99 desta Lei sujeitarão os responsáveis à multa de vinte 

vezes o valor que deveria ser originariamente pago”. Artigos esses mencionados no texto do 

Art. 109 já estudados.  

É bom esclarecer, que o ECAD não possui poder para, por si só, sem autorização 

judicial, interditar a realização de espetáculos de música, ainda que o promotor do evento não 

tenha recolhido os direitos autorais. Pode a entidade, ingressar com a referida ação 

denominada interdito proibitório ou processar o empresário e as pessoas citadas no Art. 110 

da Lei 9.610/98, a seguir estudado, depois da realização do evento, para ver aplicadas as 

sanções que, nesse momento, discorre o presente trabalho. 

Em relação às sanções cíveis da Lei dos Direitos Autorais, o Art. 110 deste ato 

normativo traz uma regra de solidariedade entre seus proprietários do estabelecimento onde se 

realizou a execução da música e diretores, gerentes, empresários e arrendatários do evento.  

Tal dispositivo legal assim afirma: “pela violação de direitos autorais nos espetáculos e 

audições públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, seus 

proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com 

os organizadores dos espetáculos”. 
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Dizer que há solidariedade entre essas pessoas significa que qualquer delas pode ser 

chamada a pagar integralmente o valor da dívida, incluído aqui o direito autoral, juros e 

multa, não sendo necessário que a cobrança seja feita em face de todos os envolvidos na 

execução pública de música, como mesmo dispõe o Art.275 do Código Civil brasileiro.23 

Entretanto, quem o pagar tem direito de regresso contra os demais, para ver cobrado o valor 

por ele pago, excluída a sua quota-parte que era devida em relação ao pagamento pela 

retribuição dos direitos autorais. 

3.4 Análise jurisprudencial da atuação do ECAD na cobrança dos direitos autorais 

O ECAD, conforme visto, é organizado pelas associações de titulares de direitos autorais, 

nos termos do art. 99 da Lei n 9.610/98, para exercer a prerrogativa exclusiva de arrecadar e 

distribuir, em todo o território nacional, a receita auferida a título da utilização pública de obras 

musicais, lítero-musicais e de fonogramas por parte dos muitos tipos de usuários. 

Tal pessoa jurídica instituto repassa às associações de titulares o que é arrecadado 

daqueles que utilizam obras musicais em suas atividades. Assim, se alguém não paga os 

direitos autorais, os titulares das obras que foram utilizadas nada recebem.  

Entretanto, o usuário inadimplente infringe a lei, ficando sujeito à lavratura de um 

"Termo de Verificação", que poderá acarretar a interdição ou a suspensão da execução 

pública musical, bem como procedimentos judiciais nos âmbitos cíveis e criminais.  

Sobre o tema, o Art. 105 da Lei dos Direitos Autorais dispõe: 

Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a 
comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e 
de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão 
ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial 
competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais 
indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se 
comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos 
de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro. (grifado) 

Dessa forma, o ECAD, no exercício das prerrogativas que lhe foram deferidas por lei, 

quando constata uma pessoa jurídica, no desempenho de sua atividade e interesses vem se 

utilizando, habitualmente, em diversos espaços e logradouros públicos, de obras musicais, 

                                                
23 Art. 275, Código Civil. “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou 

totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam 
obrigados solidariamente pelo resto.” 
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lítero-musicais e fonogramas, promovendo apresentações (shows), deixando de pagar os 

valores devidos, a título de direitos autorais de execuções públicas de obras musicais, lítero-

musicais e fonogramas, sem obter previamente a necessária autorização dos titulares dos 

direitos, tem competência para acionar o infrator da Lei, até mesmo judicialmente. 

Visando regularizar essa situação e trazer o usuário de música à normalidade, o ECAD 

promove diversas tentativas suasórias, para ver satisfeito o pagamento dos direitos autorais, 

no intuito de não ser visto o descaso com a propriedade e direitos dos autores musicais, cujas 

obras podem ser, indevidamente, apropriadas por terceiros, a cada evento que promove e/ou 

participa, auferindo suas finalidades e proveitos. 

Caso o usuário de música se furte ao pagamento de retribuição autoral, contraria, de 

forma inequívoca, o disposto no artigo 68, parágrafos 2º e 3º, da Lei nº. 9.619/98, o qual impõe: 

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser 
utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em 
representações e execuções públicas. 
 [...] 
Parágrafo 2º. Considera-se execução pública a utilização de composições musicais 
ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a 
utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em local de freqüência coletiva, por 
quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer 
modalidade, e a exibição cinematográfica. 
Parágrafo 3º. Considera-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, salões 
de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, 
lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, 
hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou 
indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, 
marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou 
transmitam obras literárias, artísticas ou científicas. 

Portanto, caso o usuário não pague o direito autoral, mesmo com as tentativas 

extrajudiciais, outra alternativa não resta ao ECAD senão ingressar com ação judicial, para ver 

sanados os insuportáveis prejuízos aos titulares das criações musicais utilizadas nos espetáculos. 

Sobre o tema, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em perfeita harmonia 

com a legislação autoral e com a Constituição Federal, já firmou jurisprudência sobre as 

questões envolvendo a cobrança da retribuição autoral, decorrente da promoção de eventos 

musicais, conforme decisões abaixo comentadas. 

No Agravo Regimental em Recurso Especial nº 998.928/RN, cujo relator foi o Ministro 

Vasco Giustina, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 17 de março de 

2011 reiterou o entendimento de que o Serviço Social do Comércio (SESC) é equiparado a 
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clube social quando realiza eventos para seus associados (devendo ser incluída também a 

sonorização de ambientes).  

Dessa forma, são devidos os direitos autorais oriundos da utilização de obras musicais, 

havendo ou não a cobrança de ingressos, mesmo sob a égide da Lei 5.988/73,  a lei anterior 

dos direitos autorais. Isso porque fica caracterizado o lucro indireto, com a promoção e 

valorização da própria entidade recreativa, a qual se torna mais atrativa a novos associados, 

razão pela qual, mesmo sem cobrar pela entrada no evento, deve a instituição pagar a 

contraprestação autoral. 

No mesmo julgado, ficou demonstrado ainda que o STJ já assentou ser válida a tabela de 

preços instituída pelo próprio ECAD, não podendo o Poder Público, seja por lei seja por 

regulamento administrativo, ou o Judiciário modificar tais valores em face da natureza privada 

dos direitos postulados. Nesses termos, negou-se provimento ao agravo interposto pelo SESC. 

Já nos Embargos de Declaração em Recurso Especial nº. 1044345/RJ, cujo relator foi o 

Ministro João de Noronha, a Quarta Turma, em julgado disponibilizado no Diário de Justiça dia 

11 de fevereiro de 2010, o STJ firmou entendimento de que a disponibilização de sinal de rádio 

e televisão dentro dos quartos de um hotel não isenta o estabelecimento do pagamento de 

direitos autorais, exceto se são utilizados serviços de TV e rádio por assinatura de empresa 

fornecedora que, ao emitir o sinal dos programas, já tenha efetuado os respectivos pagamentos. 

Isso porque tais programas são editados pela prestadora de serviços para uso exclusivo 

de determinados clientes, que os reproduzem em seus ambientes profissionais. Somente nesse 

momento é que é devido o pagamento de direitos autorais. Assim, se o fato gerador é único, 

feito um pagamento, tem-se por quitada a utilização da obra por autoria. Com esses dizeres, 

os embargos de declaração foram dados parcial provimento. 

Nota-se, assim, que o Superior Tribunal de Justiça tem aceitado a legitimidade do 

ECAD em cobrar a contraprestação autoral pela utilização da obra de música, por entidade 

sem fins lucrativos ou mesmo pela disponibilização de sinal de rádio e televisão dentro dos 

quartos de um hotel.  

Nesse sentido, inclusive, está à jurisprudência abaixo, que permite a cobrança dos 

direitos autorais pela utilização de obras musicais em espetáculos carnavalescos gratuitos 

promovidos pela municipalidade, conforme será explicado a seguir. 
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No Recurso Especial nº 996.852/SP, cujo relator foi o ministro Luis Salomão, a Quarta 

Turma do STJ, em julgado ocorrido no dia 21 de junho de 2011, alterou seu alterou seu 

entendimento para afastar a utilidade econômica do evento como condição de exigência para a 

percepção da verba autoral. Essa posição havia sido consolidada no julgamento do REsp. 

524.873-ES, pela Segunda Seção do mesmo Tribunal. 

Percebe-se, no acórdão, a ênfase no fato de que anteriormente à vigência da Lei 

9.610/98, a jurisprudência prevalente enfatizava a gratuidade das apresentações públicas de 

obras musicais, dramáticas ou similares, como elemento decisivo para distinguir o que estaria 

sujeito ao pagamento de direitos autorais. 

Entretanto, houve significativa alteração com a edição da Lei 9.610/98, pois o art. 68 do 

novo diploma legal revela a subtração, quando comparado com a lei anterior, da cláusula "que 

visem a lucro direto ou indireto", como pressuposto para a cobrança de direitos autorais. 

Dessa forma, é devida a cobrança de direitos autorais pela execução pública de música 

em rodeio, mesmo que tenha sido evento promovido por Prefeitura sem a existência de 

proveito econômico, razão pela qual foi dado provimento ao Recurso interposto pelo ECAD.  

No mesmo sentido estão os Embargos de Declaração no Recurso Especial nº. 

938.521/SP, da Terceira Turma do STJ, julgado em 14 de junho de 2011, cujo Ministro 

Relator foi Paulo de Tarso. Abaixo encontra-se o excerto do acórdão: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ECAD. DIREITOS 
AUTORAIS. FEIRA AGROPECUÁRIA PROMOVIDA POR MUNICÍPIO. 
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO 
REGIMENTAL. 
2 - CONTRATAÇÃO E REMUNERAÇÃO DE ARTISTAS. DIREITOS 
AUTORAIS DEVIDOS. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTE STJ. 
3 - IMPOSSIBILIDADE, PORÉM, DE FIXAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA E, 
POIS, DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 
4 - AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIDO. 
(EDcl no REsp 938.521/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 22/06/2011) 

Pelas jurisprudências citadas, percebe-se que quando os entes políticos, no caso 

Prefeituras Municipais, organizam espetáculos públicos, como shows e apresentações, eles 

devem pagar os direitos autorais dos artistas cujas músicas serão citadas.  

Entendimento idêntico ao do STJ foi o do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 

(TJ/CE), o qual decidiu de forma a não ser cabível a cobrança de direitos autorais em eventos 
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gratuitos, quando estava vigente a Lei nº. 5.988/73. Essa decisão se deu pela apelação do 

ECAD em face da Prefeitura de Sobral de nº. 2002.0008.3776-5/0, da decisão do Juiz da 4ª 

Vara de Sobral, cujo relator foi o Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes. 

No acórdão, é dito que o Município de Sobral ao promover o carnaval de rua no ano 

de 1997, sob a vigência da Lei n.º 5.988/73, sem a cobrança de ingressos e sem o intuito de 

lucro, não estava obrigado a pagar direitos autorais relativos a utilização de obras musicais 

no evento popular.  

Assim, no caso, é descabida a alegação de vantagem econômica indireta que beneficiou 

a municipalidade, uma vez que o evento carnavalesco possui a feição cultural e social de festa 

popular, com o objetivo de entretenimento dos foliões que frequentam o Município, não 

havendo obrigatoriedade do pagamento da contraprestação autoral, pelo fato de a antiga Lei 

dos Direitos Autorais não exigir o pagamento. 

Nota-se, desse modo, que é majoritária a posição do Superior Tribunal de Justiça em 

serem devidos os direitos autorais, quando há utilização das canções pelos que se encaixam no 

conceito de usuário de músicas. 

Isso porque observa-se inúmeros acórdãos de Tribunais de 2ª instância com 

entendimento idêntico aos comentados até o presente momento. Cite-se, a título de exemplo, a 

ementa do Acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TJ DA BAHIA 

(TJ/BA), em 09.03.2010, que preceitua: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 
CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL COM PEDIDO LIMINAR 
CUMULADO COM PERDAS E DANOS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU 
QUE INDEFERIU LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS 
MUSICAIS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ECAD – INOBSERVÂNCIA 
DO PRECEITO LEGAL. PROTEÇÃO DO DIREITO AUTORAL – 
INTELIGÊNCIA DO ART. 105, DA LEI 9.610/98 E ART. 273, DO CPC. 
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.  
I - AB INITIO, CUMPRE REFERIR QUE O ECAD TEM LEGITIMIDADE, 
COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL, NOS TERMOS DO ART. 99, §2º, DA 
LEI 9.610/98, PARA DEFENDER DIREITOS AUTORAIS EM NOME DOS 
TITULARES.  
II - CUMPRE ACLARAR QUE A EXECUÇÃO DAS OBRAS MUSICAIS ESTÁ 
CONDICIONADA À AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ECAD, SENDO 
NECESSÁRIO QUE A RECORRIDA CUMPRA COM SUAS OBRIGAÇÕES 
PECUNIÁRIAS RELATIVAS AOS DIREITOS AUTORAIS DOS RESPECTIVOS 
TITULARES, A FIM DE NÃO CARACTERIZAR O INDEVIDO 
ENRIQUECIMENTO PARA QUEM DELAS SE APROVEITA.  
III - PORTANTO, NÃO SERIA LÍCITO À AGRAVADA A UTILIZAÇÃO DE 
OBRAS MUSICAIS ALHEIAS SEM AUTORIZAÇÃO DE SEUS AUTORES E 
TITULARES E, DESSA FORMA, DIANTE DA PLAUSIBILIDADE DO 
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DIREITO E DA ESPECIFICIDADE DO ART. 105, DA LEI 9.610/98, A MEDIDA 
PLEITEADA DEVE SER DEFERIDA, NO INTUITO DE CESSAR A LESÃO A 
ESSES DIREITOS AUTORAIS. IV – AGRAVO PROVIDO.  
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Número do Processo: 55790-5/2009 
Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL 
Relator: MARIA DA GRACA OSORIO PIMENTEL LEAL 
Data do Julgamento: 09/03/2010 

Cabe ressaltar, inclusive, que o ECAD não está obrigado, pelos autores e titulares das 

obras musicais, lítero-musicais e fonogramas (consoante parte “I”, item 13, dos princípios 

gerais de cobrança, impostos no seu regulamento de arrecadação) a liberar eventos de 

usuários em débito, muito ao revés, onera-se em administrar e proteger o repertório das 

utilizações ilícitas. 

Conforme já preceituado, o autor é titular de direitos morais e patrimoniais sobre sua 

obra, tendo o direito de autorizar, como também o de proibir o uso desautorizado de suas 

criações, pois a obrigação de abstenção se impõe erga omnes. 

No mesmo sentido o Egrégio Tribunal de Superior Tribunal de Justiça vem, 

recentemente, pronunciando. No Agravo Regimental em Recurso Especial nº. 730.007/RS, 

cujo relator foi o Ministro Paulo de Tarço, em julgamento ocorrido dia 04 de novembro de 

2010, a Terceira Turma do STJ se posicionou no sentido de ser sim possível a cobrança 

cobrança de direito autoral em razão de espetáculos carnavalescos públicos realizados, ainda 

que gratuitamente, realizados sob a égide da Lei n.º 9.610/98. 

Assim, demonstrado que a jurisprudência, valendo-se dos textos legais, visa coibir 

abusos como os praticados pelo acionado, impõe-se o exame da matéria pelo órgão 

jurisdicional, de forma a prevalecer a ordem jurídica vigente e, definitivamente, através do 

mesmo Poder Judicante, proibir o uso ilegal e indevido das obras de criação do espírito, como 

a imposição da devida retribuição pecuniária em favor dos titulares das obras artístico-

musicais e fonogramas. 

Não se pode esquecer, entretanto, o fato de os servidores do ECAD não serem 

funcionários públicos, razão pela qual não gozam da presunção de veracidade dos atos 

administrativos. Assim, é necessário que o Escritório prove os atos constitutivos, extintivos 

ou modificativos de seus direitos, conforme julgado a seguir: 

EMENTA: ECAD - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ARRECADAÇÃO 
DE DIREITOS AUTORAIS - ECAD - ÔNUS DA PROVA DA EXECUÇÃO DE 



 
 97 

 

OBRAS MUSICAIS - Os agentes do ECAD não são servidores públicos e seus atos 
não gozam de presunção de veracidade, já que por sua qualidade não possuem fé 
pública. - Compete ao réu, ao contrapor os fatos alegados pelo autor, a prova dos 
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito sustentado na inicial, 
conforme o art. 333, II, do CPC.  
APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0342.03.037401-7/001 - COMARCA DE ITUIUTABA - 
APELANTE(S): ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARRECADACAO DISTR - 
APELADO(A)(S): FUND EDUCACIONAL ITUIUTABA - RELATOR: EXMO. 
SR. DES. NILO LACERDA  
Data do Julgamento:  09/12/2009 
Data da Publicação:  01/02/2010  

Ademais, é preciso lembrar que o ECAD não pode cobrar o valor dos direitos autorais 

de forma arbitrária, devendo observar à ordem preferencial de cálculos disposta no 

Regulamento de Arrecadação Consolidado daquela sociedade civil.  

Além disso, suas cobranças não são tributos, razão pela qual, como foi expresso 

anteriormente, cabe a ele provar o fato constitutivo (modificativo ou extintivo) de seu direito. 

Esse entendimento foi firmado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no processo nº. 

1.0000.00.347379-0/000, cuja data do julgamento foi em 30 de abril de 2009, cujo relator foi 

o Desembargador Kildare Carvalho. 

No acórdão, ficou assentado que o ECAD não poderia cobrar pela utilização da obra 

com base na área do show. Foi dito na decisão que a forma adotada pelo Brasil para a fixação 

de preços de direitos autorais é absolutamente arbitrária e monopolista, pretendendo o ECAD 

gozar de uma soberania que nem o Estado possui, pautada que está a Administração pelo 

princípio da legalidade 

Em outras palavras, se há proteção aos direitos autorais, também, há tutela dos 

consumidores, devendo haver razoabilidade e proporcionalidade entre as várias esferas da 

tutela prestada pelo Direito. Portanto, a fixação dos preços de direitos autorais com aplicação 

de parâmetro físico e potência da transmissora constitui critério absolutamente inadequado, já 

que leva em consideração a área sonorizada.  

Assim, para que o ECAD possa cobrar os valores que entende devido pela utilização da 

obra musical deve ele demonstrar a real extensão desse uso, sob pena de os Tribunais 

desconstituírem o crédito devido, como fez o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no acórdão 

acima mencionado. 

De toda forma, é importante mencionar que tramita no Congresso Nacional o Projeto de 

Lei 3.829/2008, de relatoria do deputado federal Valdir Colatto que, de acordo com sua ementa: 
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“dispensa entidades do pagamento de contribuições, ao Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição - ECAD, na hipótese que menciona”. Trata-se de uma proposição legislativa que 

especifica as condições para que determinadas entidades fiquem isentas de contribuição ao 

ECAD, as quais estão dispostas no Art. 2º do mencionado projeto de lei, que dispõe:  

Art. 2º As sociedades e fundações, associações religiosas, culturais, instrutivas, 
científicas, artísticas, literárias, recreativas. esportivas que tenham por objeto promoção 
de lazer, assistência ou congraçamento de seus associados ficam dispensadas do 
pagamento de qualquer modalidade de contribuição ao ECAD, desde que: 
I - não remunerem os seus dirigentes e não distribuam vantagem diferenciadas a 
qualquer de seus membros, a qualquer título. 
II - apliquem integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos 
objetivos sociais. 

Assim, caso o Projeto de Lei 3.829/2008 seja aprovado, algumas divergências – as quais 

mais parecem abusos de direito por parte do ECAD - sobre a cobrança de direitos autorais por 

parte do Escritório em eventos gratuitos e altruísticos restaria sanada, já que a proposição 

normativa traz a vedação de tal prática. 

Como justificativa do Projeto de Lei 3.829/2008, o deputado federal Valdir Colatto 

expõe as palavras abaixo transcritas: 

Existem agremiações, como as citadas no artigo 1º do projeto, de caráter tipicamente 
altruísta, não tendo por objetivo lucros, mas tão somente o bem estar, o lazer ou o 
.aprimoramento físico ou intelectual de seus membros. 
Essas entidades usualmente promovem reuniões, onde os associados e seus 
familiares gozam de momentos de alegria e descontração. Evidentemente para fazer 
frente as suas despesas (manutenção, pessoal, limpeza) essas agremiações cobram 
pelos bailes e eventos que promovem e também para angariar recursos para cumprir 
seus objetivos; são parcos e insignificantes recursos.  
É justo e razoável, devido às suas finalidades altruisticas, que tenham elas 
tratamento diferenciado em relação às iniciativas organizadas com objetivos de obter 
ganhos financeiros. 
Para que sejam observados parâmetros que tipifiquem a entidade como unidade de 
cunho essencialmente social e sem conotação econômico-financeira, e para que haja 
garantia mínima de que todo. Os associados participem em igualdade de condições, 
colocamos exigências serem observadas pelas entidades que solicitam o beneficio.  

Entretanto, enquanto não transformado em lei o referido projeto, como visto, de acordo 

com a jurisprudência majoritária, o ECAD goza de legitimação ativa para da cobrança dos 

direitos autorais dos usuários de músicas – abrangidos, inclusive, as festas gratuitas-, mas não 

goza da presunção de veracidade de suas alegações, devendo, também, para as suas 

cobranças, observar valores previamente estabelecidos e regulamentados pela Lei 9.610/98, a 

Lei dos Direitos Autorais. 
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3.5 Da distribuição dos direitos autorais 

Como se tem estudado nesta dissertação, é o ECAD o responsável pela arrecadação dos 

direitos autorais. Entretanto, após essa tarefa, ele deve repassar parte do numerário auferido 

para o artista titular dos direitos autorais e conexos. É essa etapa a chamada distribuição de 

direitos autorais, a qual será objeto de estudos e análise do presente sub-tópico deste trabalho. 

O Escritório Central de Arrecadação e instituição é o modo de gestão coletiva dos direitos 

autorais da música no Brasil. Isso significa que ele, recebendo poderes dos titulares desses 

direitos, atua no sentido de ver adimplido a contraprestação pecuniária pela utilização pública 

de obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas. Para exercer com excelência – pelo menos 

em tese! – essa atividade o seu sítio eletrônico, sobre o tema, dispõe da forma abaixo transcrita: 

O ECAD investe continuamente em tecnologia e qualificação das equipes para 
melhorar os processos de distribuição dos direitos autorais, traduzidos no avanço da 
qualidade da informação, caracterizado pelos procedimentos eletrônicos de captação 
e identificação das execuções musicais e constante atualização do banco de dados do 
ECAD, que atualmente conta com cerca de 2,4 milhões de obras musicais, 862 mil 
fonogramas e 342 mil titulares de música cadastrados, sendo considerado um dos 
maiores da América Latina.  

Dessa forma, arrecadado o direito autoral, deve agora fazer a distribuição do numerário 

auferido entre os titulares dos direitos autorais e conexos. Porém, como se faz esse processo? 

Inicialmente, para o devido recebimento do numerário correspondente à contraprestação 

autoral, é indispensável que o legitimado a recebe tal direito esteja associado a uma dessas 

pessoas jurídicas. Isso porque o Art. 2º do Regulamento da Distribuição dos direitos autorais 

ordena que o ECAD tenha um cadastro atualizado com todas as obras musicais e congêneres 

protegidos, indicando, inclusive, seu(s) respectivo(s) titular(es), para que seja feita a 

distribuição dos direitos autorais arrecadados. O indicado dispositivo dispõe: 

Art. 2. O Ecad manterá um cadastro de titulares, obras musicais, pout-pourris, 
fonogramas e obras audiovisuais, protegidos na forma da lei, com a finalidade de 
viabilizar a identificação e a correspondente distribuição dos direitos arrecadados. 
§1º.  O preenchimento deste cadastro será obrigatoriamente realizado pelas 
associações integrantes do Ecad na forma padronizada por sua Assembleia Geral.  
§2º.  Com a finalidade de viabilizar a regra do parágrafo primeiro supra, o Ecad 
manterá um sistema informatizado através do qual as Associações documentarão on-
line ou por meio envio remoto de dados, o cadastro mencionado no caput deste artigo. 

Observa-se, ainda, que o §1º do mencionado dispositivo ordena que o preenchimento 

desse cadastro seja feita, seguindo as instruções da Assembléia Geral, a qual, como já dito, 

compõe-se das nove associações integrantes do ECAD. 
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Já o §2º do Art. 2º do Regulamento de Distribuição ordena que o ECAD tenha um 

sistema informatizado conectado com as associações, no intuito de facilitar a atualização dos 

mencionados dados cadastrais, como o fato de, por exemplo, o associado resolver trocar de 

entidade a qual está filiado. 

Regulamentando a questão cadastral, o Art. 3º do mencionado ato normativo traça o Rol 

de informações necessárias para um cadastro completo, enquanto os demais artigos falam, 

especificamente, sobre cada uma das espécies de obras artísiticas, conforme exposto abaixo: 

a) Artigo 4 – Cadastro de titular 

b) Artigo 5 – Cadastro de coletivo 

c) Artigo 6 – Cadastro de obra musical 

d) Artigo 7 – Cadastro de pout-pourri 

e) Artigo 8 – Cadastro de audiovisual 

f) Artigo 9 – Tipos de fonograma 

g) Artigo 10 – Cadastro de fonograma 

Dessa forma, o compositor, intérprete, músico, produtor fonográfico ou editora musical, 

deve se filiar a uma das nove associações que integram o ECAD, cadastrando as músicas de 

suas respectivas autorias ou que são por eles interpretadas. Sempre que tais artistas tiverem uma 

nova música criada ou gravada, devem proceder da mesma forma, cadastrando na associação.  

É importante, também, que o compositor, intérprete, músico, produtor fonográfico 

informem o percentual de participação que cabe a cada um dos autores na criação da música ou 

fonograma, o que é feito por meior de contrato entre as partes envolvidas, pois é este valor será 

indispensável para a devida distribuição dos direitos autorais de execução da respectiva obra.  

Aliás, caso tenha havido a cessão dos direitos de autoria da sua música à terceiros, 

como, por exemplo, às editoras de música, parcial ou integralmente, deve o pecentual ser 

informada, novamente, com a mesma finalidade, a de  permitir a justa e lícita distribuição 

dos direitos autorais. 
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É obrigação desses profissionais a manutenção atualizada, nas associações em que estão 

filiados, dos dados cadastrais relativos aos autores e suas obras. Assim, tais entidades enviam, 

periodicamente, as informações de seus associados ao ECAD, o qual, como visto, possui um 

banco de dados informatizado para controlar as execuções das músicas, promovendo a 

arrecadação desses direitos e a respectiva distribuição. 

A renda arrecadada pelo ECAD no exercício de sua finalidade precípua é distribuída de 

forma direta ou indireta, como mesmo dispõe o Art. 15 do ato normativo em comento. Aquele 

modo é feito “[...] sempre que técnica e economicamente possível, mediante o pagamento do 

valor arrecadado, descontados os percentuais devidos ao Ecad e às associações, com base nas 

obras efetivamente executadas e identificadas”, nos termos do Art. 16 do Regulamento de 

Distribuição do ECAD. Dessa forma, o dispositivo seguinte a este traça em quais utilizações 

da música haverá a distribuição direta, nos termos a seguir: 

Art. 17. A distribuição direta será realizada nas seguintes utilizações: 
a) Espetáculos musicais; 
b) Espetáculos circenses; 
c) Espetáculos de natureza diversa (teatro, balé, variedades e outros assemelhados); 
d) Espetáculos carnavalescos; 
e) Festejos regionais; 
f) Exibições cinematográficas. 
§1º.  As utilizações previstas nas alíneas “a” a “e” deverão dispor de roteiro próprio 
que possibilite a distribuição de forma direta. 
§2º.  A utilização prevista na alínea “f” deverá dispor de borderô, em que serão 
listados todos os filmes exibidos. 

Dessa forma, o numerário arrecadado a título de eventos como “Carnaval, Réveillon, 

shows e eventos, espetáculos circenses, TV aberta e cinema, são distribuídos diretamente aos 

titulares baseados em planilhas de gravação e/ou roteiros musicais.”24 

Assim, pago o valor pelo empresário usuário de música por um show, por exemplo, é 

distribuído tão somente aos autores das músicas que foram tocadas no evento, com base 

no repertório musical fornecido pelo promotor ou resultante de gravação efetuada por 

técnicos do ECAD.  

É importante, ainda, o comentário de que: “nos casos dos shows, somente os autores 

recebem direitos autorais em virtude dos intérpretes e dos músicos já terem recebido seus 

cachês pela realização dos shows.”25 Diferentemente, portanto, da distribuição indireta – que 

                                                
24 ECAD. Disponível em: <http://www.ecad.org.br/ViewController/publico/conteudo.aspx?codigo=25>  Acesso em: 30 

jun. 2011. 
25 Ibidem. 
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ainda neste sub-tópico será abordada – não há distribuição por amostragem, sendo o 

numerário repassado diretamente ao autor. 

E como é feita a distribuição direta dos direitos autorais e conexos pela execução 

pública de música nesses espetáculos? Com exceção das exibições cinematográficas –que 

será explicada a seguir - primeiramente, deve o setor de arrecadação do ECAD 

encaminhar ao setor de distribuição o roteiro musical executado. Após, nos termos do §2º 

do Art. 18 do Regulamento, a parte autoral do que foi arrecadado é distribuída por rateio 

pelas obras executadas.  

Tais valores serão distribuídos de forma mensal, devendo o titular do direito autoral ou 

conexo receber “[...] no prazo máximo de sessenta dias a partir da data de encaminhamento da 

área de arrecadação para a distribuição”, devendo ser a inadimplência deste prazo 

devidamente justificado em assembléia geral, nos termos do §5º do citado Art. 18 do 

Regulamento de Distribuição.  

Para a distribuição direta das exibições cinematográficas, inicialmente, a área de 

arrecadação do ECAD individualiza o numerário arrecadado por título de obra audiovisual 

exibida, enviando mensalmente às associações a relação dos títulos originais e locais das 

obras audiovisuais exibidas, como ordena os §§1º e 2º do Art. 19 do Regulamento. Assim, a  

distribuição de exibições cinematográficas em salas de projeção é efetuada tão somente nos 

meses de março e setembro, conforme §5º deste dispositivo legal.  

Já a distribuição indireta é regulamentada pelos Arts. 20 e seguintes do Regulamento, 

sendo feita pelo critério de amostragem estatística de utilização das obras e dos fonogramas 

nacionais e estrangeiros protegidos, de acordo com aquele dispositivo. Para tanto, o ECAD 

mantém “[...] sistemas de amostragem com a finalidade de constatar o uso presumido de obras 

e fonogramas em todo o território nacional”, como dispõe o parágrafo único do Art. 20 da 

proposição normativa em comento. 

São essas amostragens estatísticas as consideradas para o rateio proporcional da 

distribuição indireta, a qual é realizada trimestralmente, de acordo com o dispositivo legal 

transcrito abaixo: 

Art. 22. A distribuição indireta será realizada trimestralmente.  
§1º.  A distribuição indireta será efetuada tomando em consideração os trimestres 
civis compostos da seguinte forma: 
a) 1º trimestre - janeiro, fevereiro e março, distribuído em julho do mesmo ano;  
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b) 2º trimestre - abril, maio e junho, distribuído em outubro do mesmo ano;  
c) 3º trimestre - julho, agosto e setembro, distribuído janeiro do ano seguinte;  
d) 4º trimestre - outubro, novembro e dezembro distribuído em abril do ano seguinte.  

Então, trimestralmente os valores devem ser repassados às associações em que estão 

filiados os titulares de direitos autorais e conexos “[...] impreterivelmente, até cento e vinte 

dias corridos após seu fechamento, com os acréscimos resultantes das aplicações financeiras”, 

conforme ordena o §2º do Art.22.  

Feita a distribuição a tais pessoas jurídicas, devem estas entregar recibo de 

pagamento ao ECAD, conforme dispõe o Art. 42 do ato normativo em comento, o qual 

será a seguir transcrito, devendo tais pessoas jurídicas se encarregar de repassarem a 

quota-parte do numerário recebido26 a seu respectivo titular, juntamente, com o 

Demonstrativo de Pagamento,27 documento este que demonstra a execução das obras 

musicais de cada artista, individualizadamente: 

Art. 42.  Todos os pagamentos efetuados pelo Ecad às associações serão objeto de 
recibo individual e coletivo fornecido exclusivamente às associações integrantes, 
salvo em caso de requisição por autoridade competente.  Dos recibos constará o 
valor pago, a identificação da obra utilizada e demais informações disponíveis e 
pertinentes ao pagamento realizado, não sendo permitido ao Ecad fornecer tais 
informações, a não ser que o faça através das associações que o integram. 

Nos Arts. 23 à 34, o regulamento traça normas específicas em relação à distribuição 

indireta das rubricas rádios, televisão, música ao vivo, direitos gerais, Movimento 

Tradicionalista Gaúcho e casas de festas, o que o maior detalhamento faria perder o objetivo 

principal deste trabalho, sendo importante – pelo menos por hora – saber apenas como é feita 

a distribuição dos direitos autorais, sem que seja necessário adentrar, individualizadamente, 

no repasse de cada forma de execução.  

Também são consideradas como usuários de direitos gerais, as casas noturnas, pianos-bar 

etc, onde são executadas músicas ao vivo. Nestes casos, funcionários especializados percorrem 

esses estabelecimentos e gravam o repertório executado para compor a amostragem específica 

de música ao vivo. Os valores arrecadados são distribuídos com base nas amostras coletadas.  

                                                
26  Documento constante no Anexo desta dissertação. 
27  Ibidem. 
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É importante mencionar que, atualmente, “do total arrecadado, 17% é destinado ao 

ECAD e 7,5% às associações, para administração de suas despesas operacionais”,28 conforme 

dispõe o Escritório, em seu sítio eletrônico.  

Dessa forma, sobram 75,5% restantes, sendo esse percentual da arrecadação repassado 

para seus titulares de tais direitos filiados a uma das nove associações que compõe o ECAD. 

O numerário destinado ao autor e aos titulares de direitos autorais é, então, repassado para a 

associação em que eles estão filiados na seguinte proporção: 

a) Se a música executada for na forma mecânica, por meio de um deejay, por exemplo, a 

parte autoral corresponde a 2/3 (dois terços) e a parcela dos direitos conexos a 1/3 (hum terço) 

b) Se a música foi tocada ao vivo, 100% (cem por cento) do numerário arrecadado – 

após os citados descontos, lógico! – serão destinados ao autor.  

Saliente-se que, no caso de música tocada ao vivo, toda a parte a ser distribuída aos 

autores e conexos será devida somente à parte autoral, porque, nessa forma de execução de 

música, não há fonograma, não havendo, portanto, direitos conexos. Dessa forma, o valor 

arrecadado é distribuído conforme gráfico abaixo: 

Gráfico 2 – Distribuição dos valores arrecadados pelo ECAD 

 
 

É importante mencionar que, na maioria das vezes, o autor, compositor ou interprete 

possuem contratos com as editoras nos contratos de edição ou cessão de direitos. De acordo 

                                                
28 ECAD. Disponível em: <http://www.ecad.org.br/ViewController/publico/conteudo.aspx?codigo=25>. Acesso 

em: 30 jun. 2011.  
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com informação retirada do sítio eletrônico do ECAD,29 em relação aos direitos autorais, “em 

geral, este percentual é de 75% para os compositores/autores e 25% para as editoras, podendo 

ser alterados por vontade das partes”.  

Já no que diz respeito à distribuição dos rendimentos em relação aos direitos 

conexos,30 segundo a mesma fonte de informação, as divisões em termos de percentuais 

são fixas, sendo resultado de decisão da Assembléia Geral do ECAD. Dessa forma, 

atualmente, a divisão é a seguinte: 

a) Interpretes – 41,7% (quarenta e hum ponto sete por cento) 

b) Músicos – 16,6% (dezesseis ponto seis por cento) 

c) Produtores Fonográficos – 41,7% (quarenta e hum ponto sete por cento) 

 Na tabela 1, constante no segundo sub-tópico deste capítulo, foi notada a arrecadação 

dos direitos autorais dos numerários dos anos de 2006 a 2010. Já a distribuição do numerário 

arrecadado a título de direitos autorais e conexos aos seus respectivos titulares, segundo a 

mesma fonte de informação, localizada no mesmo sítio eletrônico, nos anos de 2006 à 2010, 

ficou da forma abaixo transcrita: 

Tabela 2 – Distribuição dos direitos autorais e conexos pelo ECAD (Anos 2006 à 2010) 

ANO  Distribuição (R$) 

2006 R$ 205.939.540,17 

2007 R$ 250.490.071,43 

2008 R$ 271.485.547,49 

2009 R$ 317.806.081,02 

2010 R$ 346.465.496,88 

 

Conforme esses dados, pode-se notar que é gradativa a distribuição anual do que foi 

arrecadado pelo ECAD. Entretanto, muito se discute sobre a veracidade dessas informações, 

razão pela qual já existiram algumas CPI’s instaladas contra essa instituição, havendo, 

atualmente, uma instalada no Senado Federal, para a apuração de possíveis desvios de verbas. 

                                                
29  Ibidem. 
30  Lembre-se que os direitos conexos são aqueles devidos aos intérpretes, músicos acompanhantes e gravadoras. 
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3.6 Problemática - Monopólio na arrecadação e abusiva concentração no ECAD 

No presente trabalho se falou sobre o ECAD como órgão arrecadador e distribuidor dos 

direitos autorais. Nos sub-tópicos anteriores, mostrou-se uma tabela da arrecadação e 

distribuição dessa entidade nos anos de 2006 a 2010. 

 Para facilitar o entendimento do leitor ao que se propõe nesse sub-tópico da 

dissertação, a seguir está confeccionada uma tabela demonstrando em uma coluna a 

arrecadação e em outra a distribuição dos numerários pelo Escritório. 

Tabela 3 – Comparativo entre a Arrecadação e a Distribuição dos Direitos Autorais e Conexos 
pelo ECAD (Anos 2006 à 2010) 

 

 

 

 

 
Observa-se que a arrecadação dos direitos autorais saltou de R$ 268,3 milhões, em 

2006, para R$ 432,9 milhões, em 2010. Nesse último ano, 77% eram titulares nacionais, ao 

passo que 23% eram titulares estrangeiros.31 Já a distribuição cresceu de R$ 205,9 milhões, 

em 2006, para R$ 346,4 milhões, em 2010. 

O que muito se discute é sobre, até que ponto essas informações são verossímeis? Isso 

porque todas as tabelas demonstradas nesse trabalho foram confeccionadas com base em 

dados contidos no endereço eletrônico do ECAD. É, então, a falta de transparência nesse 

sistema de arrecadação e distribuição a principal crítica feita ao ECAD, argumento este que, 

como se constatará adiante, é principal motivo utilizado no Requerimento nº 547, de 2011, 

que criou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado Federal.32 

Para se ter uma noção de como é alta a arrecadação do Escritório, basta dizer que, 

enquanto à Confederação Brasileira de Futebol, paixão dos brasileiros, arrecadou, em 2010, o 

                                                
31  BRASIL. <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=92742&tp=1>. 
32  Ibidem. 

ANO  Arrecadação (R$) Distribuição (R$) 

2006 R$ 268.368.828,00 R$ 205.939.540,17 

2007 R$ 302.206.444,00 R$ 250.490.071,43 

2008 R$ 332.298.825,06 R$ 271.485.547,49 

2009 R$ 374.255.580,00 R$ 317.806.081,02 

2010 R$ 432.953.853,00 R$ 346.465.496,88 
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montante de R$ 263,3 milhões,33 o ECAD, como visto na tabela acima, teve uma arrecadação 

de aproximadamente R$ 433,0 milhões. Segue abaixo uma tabela, explicitando a receita bruta 

do Escritório e da CBF nos anos de 2006 a 2010. 

Tabela 4 – Comparativo entre a Arrecadação e a Distribuição dos Direitos Autorais e Conexos 
pelo ECAD e a Arrecadação da CBF (Anos 2006 à 2010) 
 
ANO  Arrecadação CBF (R$) Arrecadação do ECAD (R$) 

2006 R$ 100,1  R$ 268.3 

2007 R$ 119,8  R$ 302.2 

2008 R$ 152,5  R$ 332.2 

2009 R$ 232,6  R$ 374.2 

2010 R$ 271,2  R$ 432.9 

*Em milhões de reais 

Tem-se feito os seguintes questionamentos em relação ao ECAD: A distribuição dos 

direitos autorais arrecadados pelo ECAD tem alcançado os potenciais beneficiários? Os 

valores cobrados por esse Escritório são razoáveis? As associações que compõem o ECAD 

são mesmo representativas dos artistas?  

É complicado responder tais quesitos, porque não há qualquer legislação que permita a 

supervisão do Estado no Escritório. É bom lembrar que há proibição de o Estado intervir nas 

associações, como dispõe o já citado Art. 5º, XVIII, da Constituição Federal. Entretanto, 

supervisionar tais pessoas jurídicas é sim permitido. 

Verifica-se, dessa forma, que há um monopólio de arrecadação dos direitos autorais 

pelo ECAD. A despeito disso, entretanto, defende-se que a entidade estatal pode e deve 

intervir no ECAD, para garantir os itens abaixo citados:34 

a) Proporcionalidade, razoabilidade e impessoalidade nos critérios de fixação de tarifas 

e de distribuição dos valores arrecadados para os titulares; 

b) Ampla e célere publicidade de todos os atos da vida institucional, particularmente 

dos regulamentos de arrecadação e distribuição; 

                                                
33  <http://www2.cbf.com.br/php/home.php?e=0> 
34  O Campo Autoral e o Papel do Estado Coordenação-Geral de Direito Autoral Secretaria de Políticas Culturais 

Ministério da Cultura. BRASIL. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/site/2008/07/28/transmissao-em-
tempo-real-do-seminario-a-defesa-do-direito-autoral-gestao-coletiva-e-papel-do-estado-rio-30-e-31-de-julho>/ 
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c) Garantia de representação mínima dos associados nas suas instâncias deliberativas; 

d) Busca de eficiência e economicidade na administração da associação, objetivando a 

redução contínua de seus custos administrativos; 

e) Razoabilidade nos prazos de distribuição dos valores aos titulares de direitos. 

Isso porque, mesmo a Constituição Federal tendo proibido a intervenção do Estado nas 

associações, ela traz certos direitos que deve a entidade estatal garantir que sejam efetivados. 

Como, por exemplo, há a já mencionada, no primeiro capítulo desta dissertação, função social 

dos direitos autorais. 

Além disso, não se pode esquecer que os Arts. 215 e 216 da Lei Maior trazem a garantia 

do pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. Tais 

dispositivos já foram mencionados, razão pela qual não serão transcritos novamente. 

Percebe-se, inclusive, que, no caput daquele dispositivo constitucional existe a ordem, 

direcionada ao Estado, para que este garanta o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 

às fontes da cultura nacional. Ora, como haverá essas garantias se o ECAD, que exerce o 

monopólio da arrecadação dos direitos autorais, não for passível de fiscalização estatal? 

É lógico que, em interpretação sistemática do texto constitucional, o constituinte 

originário permitiu a fiscalização do Estado nas questões relativas aos direitos autorais. Além 

dos fundamentos supracitados, não se pode esquecer, inclusive, do direito de acesso à 

informação, insculpido no Art. 5º, XIV,35 da Constituição Federal, como mais um dispositivo 

legal permissivo dessa fiscalização. 

Assim, nota-se que as criações literárias, artísticas e científicas são sim de propriedade de 

seus respectivos criadores, mas o seu usufruto deve estar em consonância com o direito de 

acesso à cultura, à educação, à informação e ao conhecimento,36 até mesmo por conta da função 

social da propriedade, inserida, por exemplo, no Art. 170, III, da Constituição Federal de 1988.  

Entretanto, desde o término do Conselho Nacional de Direito Autoral – CNDA, 

instituição criada pela revogada Lei nº. 5.988/73, ao qual competia, entre outros 

                                                
35 Art. 5º, XIV – “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.” 
36  BRASIL. Ministério da Cultura. 
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aspectos, a fiscalização do ECAD, o Brasil não conta com um sistema de supervisão 

eficiente deste Escritório. 

Dessa forma, por conta do numerário alto de arrecadação e dos questionamentos acima 

levantados, recentemente, algumas reportagens37 sobre o monopólio do ECAD na arrecadação 

dos direitos autorais relatam irregularidades por parte desta entidade foram publicadas em 

importantes meios de comunicação, contribuindo para a instauração de CPI’s sobre as quais 

será a seguir desenvolvido.  

Inicie-se com a reportagem da revista Época, publicada em 28/05/2011, e intitulada 

“Quem cobra o ECAD?”38  Essa reportagem foi feita depois do requerimento de instauração 

de CPI feito pelo Senado Federal, mas será aqui abordada, tendo em vista que nela são 

relatadas dez situações de comportamentos suspeitos acerca da transparência do ECAD no 

exercício de sua atividade arrecadatória. 

Inicialmente, é dito que o sistema de gestão coletiva dos direitos autorais em relação à 

música feito no Brasil é único em relação ao mundo, por conta dos motivos abaixo transcritos:39 

1) Em nenhum outro país um órgão de administração de direitos autorais reúne 
tantas associações de músicos, compositores, intérpretes, arranjadores e autores de 
música. O ECAD é formado por nove associações, que funcionam como sindicatos. 
Cada profissional escolhe sua preferida. ‘O Brasil tem, sozinho, o mesmo número de 
associações que, juntos, Portugal, Estados Unidos e Espanha’, diz Daniel Campello 
Queiroz, advogado especialista em direitos autorais e sócio diretor da Up-right, 
empresa que administra o direito de artistas como Zeca Pagodinho.  
2) Pelo ECAD circula uma dinheirama sem fim. No ano passado, o órgão arrecadou 
R$ 432 milhões. No mesmo período, as receitas da Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF), que administra outro símbolo do país, não passaram de R$ 263 milhões.  
3) Finalmente, falta fiscalização. Livre de qualquer tipo de controle externo, o ECAD 
se acostumou a viver sem dar explicações. Só a partir de 2005, passou a publicar 
balanços. Tal liberdade é assegurada por uma interpretação da Constituição de 1988 
que, no artigo 5º, impede a interferência do Estado em associações profissionais. De 
acordo com um estudo sobre a gestão de direitos autorais em 136 países, a fiscalização 
do governo está presente em 114 deles, segundo o sociólogo Alexandre Negreiros, e 
doutorando em musicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Por conta desses fatores, há o comentário na reportagem de que “o ECAD há muito 

tempo virou sinônimo de descaminho e extravio de dinheiro para o bolso de alguns, já que os 

                                                
37  <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/919454-ecad-deve-ser-investigado-por-duas-cpis.shtml>; 

<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/910714-ministerio-da-cultura-admite-necessidade-de-supervisao-do-
ecad.shtml>; <http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2011/05/20/documentos-revelam-irregularidades-no-ecad-
entidade-que-administra-dinheiro-dos-musicos-924508850.asp>. 

38  REVISTA ÉPOCA. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI236892-15223,00-
QUEM+COBRA+O+ECAD.html>. Acesso em: 22 jun. 2011. 

39  REVISTA ÉPOCA. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI236892-15223,00-
QUEM+COBRA+O+ECAD.html>. Acesso em: 22 jun. 2011. 
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músicos, historicamente, reclamam de que pouco recebem por suas obras”, dando exemplos 

de pessoas – vulgo “laranjas” – que receberiam direitos em relação à execução de músicas 

componentes de trilhas de filmes famosos. 

Em seguida, passa a reportagem a narrar dez histórias de fraudes, irregularidades ou 

comportamentos questionáveis do ECAD, as quais serão, resumidamente, tratadas a seguir. A 

primeira dela é a denúncia de partilha de honorários advocatícios entre os dirigentes do 

Escritório e seus advogados, em que “a cada processo ganho na Justiça, o ECAD distribui um 

bônus de 1,5% do valor da sentença a seus advogados, que já recebem salário da instituição”.  

Tais verbas de sucumbência, como o próprio nome deixa concluir – honorários 

advocatícios ou honorários de advogado – é de titularidade exclusiva deste profissional, não 

havendo obrigação de haver repasse ou divisão com os dirigentes do ECAD. 

 A segunda denúncia se deu por falsificação de assinaturas. Em maio de 2006, uma das 

associações de músicos que compunha o ECAD, denominada ÁTIDA, foi excluída da 

composição do Escritório.  

Assim, seus filiados foram transferidos a outra pessoa jurídica administradora do 

Escritório, em especial a ACIMBRA, não por ato voluntário dos filiados, mas sim porque as 

assinaturas dos artistas à ÁTIDA foram falsificadas. Para se ter noção do numerário 

arrecadado com a fraude, observe-se o texto abaixo: 

A grande beneficiária com a fraude foi a associação ACIMBRA, para onde foram 
transferidos os 28 músicos. Durante todo o ano de 2005, a ACIMBRA recebeu R$ 
64 mil, enquanto a ÁTIDA embolsou R$ 3,4 milhões. Depois da exclusão da 
ÁTIDA e da incorporação dos novos membros, a ACIMBRA recebeu, só nos meses 
de maio e junho de 2006, R$ 571 mil, mais de oito vezes a soma do ano anterior. 40  

A terceira fraude relatada na reportagem envolve ainda a extinta associação ÁTIDA. 

Como foi dito, a sua exclusão do ECAD se deu em maio de 2006, mas os balanços do ECAD 

de 2008, 2009 e 2010 mostraram pagamentos feitos à tal pessoa jurídica, sendo os valores, 

respectivamente, de R$ 127 mil, R$ 115 mil e R$ 110 mil.  

A despeito desse documento, o presidente da ÁTIDA, Mário Henrique de Oliveira, 

afirmou que a associação não recebeu qualquer valor proveniente do ECAD. Aliás, muito 

                                                
40 Ibidem. 
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embora os balanços de 2008 e 2009 demonstrarem o repasse à ÀTIDA, o ECAD confirmou 

apenas os pagamentos de 2010.  

O quarto comportamento suspeito relatado na reportagem foi o patrocinio, em setembro 

de 2004, do Primeiro Congresso Mundial de Gestão Coletiva de Direito Autoral, no qual o 

ECAD pagou a cota de patrocinador master, arcando com o valor de R$ 200 mil (duzentos mil 

reais). Tal atitude faz questionar acerca da parcialidade dos magistrados no que diz respeito às 

diversas ações judiciais ajuizadas pelo Escritório. 

Já o quinto comportamento suspeito é sobre uma quantia de R$19,5 milhões recebida, 

em processo judicial, do SBT pelo ECAD, mas que não foram repassadas a três associações - 

SADEMBRA, ANACIM E SABEM -, sob a alegação de que as mesmas não faziam parte do 

Escritório no momento da vitória judicial.   

Esse impasse coadunou em outro processo judicial entre essas três pessoas jurídicas 

e o ECAD, a qual tramita na 14ª Vara Civil da Comarca do Rio de Janeiro. O problema de 

tudo isso é que os autores filiados às três mencionadas associações não receberam 

qualquer valor desse numerário.  

Como sexta conduta suscetível de irregularidade, a revista narra a história da associação 

SADEMBRA, a qual foi expulsa do ECAD, em abril de 1999, por não concordar com as 

posturas adotadas pelo órgão.   

Ocorre que, no fim de 2001, os diretores da SADEMBRA enviaram uma carta 

solicitando ao Escritório a readmissão da associação, sob o compromisso de retirar todas as 

ações judiciais contra o ECAD, a “não dar qualquer entrevista aos meios de divulgação, 

fazendo pronunciamento sobre o ECAD” e a “não fazer qualquer restrição aos direitos 

conexos, nem contra as atividades da indústria fonográfica, nacionais ou internacionais.”41 

A despeito dessas condições, a SADEMBRA só foi aceita de volta como 

“administrada”, não recuperando o porcentual de 6,16% (seis ponto dezesseis por cento) de 

votos que tinha na Assembléia-Geral.  

Outro comportamento que deixa passível de discussão a transparência do ECAD, sendo 

o sétimo caso relatado pela reportagem, foi o episódio discutido na 311ª Ata da Assembléia da 

                                                
41 Ibidem. 
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instituição. Nela, narra que Jorge Francisco da Silva, representante da associação SICAM, 

tentou ligar um gravador para registrar o que era dito, mas o presidente da assembléia, Jorge 

Costa, exigiu que a fita fosse entregue e foi atendido.  

No termo, constou que o representante da SICAM seria responsabilizado pela 

divulgação do conteúdo da fita, caso isso ocorresse. Em resposta, o ECAD afirma ser uma 

instituição privada e diz que não há nenhuma obrigatoriedade legal para liberar a gravação de 

reuniões. Ora, sabe-se que as Atas das Assembléias do ECAD são registradas em Cartório, 

mas questiona-se se realmente todos os fatos que aconteceram nessas reuniões são 

devidamente consignados nesse documento. 

 O oitavo relato de irregularidades ou comportamentos questionáveis do ECAD, narra 

que, no ano de 2002, esta entidade apresentou déficit em seu balanço anual. Entretanto, a 

título de prêmio concedeu para superintendentes, gerentes e chefes de sucursais, o numerário 

de R$ 500 mil (quinhentos mil reais). 

Como nono e penúltimo caso sobre o ECAD narrada na reportagem da revista Época, há 

a história de que, em agosto de 2006, o novo dirigente da mencionada associação de músicos 

ÁTIDA, Mário Henrique de Oliveira, requereu ao Escritório alguns documentos para integrar 

um inquérito no 3º Distrito Policial de São Paulo. 

Ocorre que existe conflito de informações. Isso porque o ECAD relata que enviou o que 

foi requisitado à ÁTIDA e ao Ministério da Cultura. Entretanto, os representantes legais 

daquela instituição dizem que jamais esses documentos chegaram em suas mãos.  

 Por fim, como último relato, a reportagem traz o caso do cantor Eduardo Dussek, 

que move uma ação judicial em face do ECAD, alegando que foi autor e cantor do tema 

de abertura da novela “As filhas da mãe”, da TV Globo, mas que, de acordo com o artista, 

foi remunerado infimamente. 

Pela reportagem do jornal O Globo intitulada ECAD repassou quase R$ 130 mil para 

falsário por autoria de trilhas sonoras; entre os lesados estão Sérgio Ricardo e Caetano 

Veloso, publicada em 25 de abril de 2011, observa-se a narração de um comportamento 

suspeito por parte desse escritório de arrecadação. É essa matéria jornalística, inclusive, que 

foi um dos fundamentos da CPI do ECAD, instaurada pelo Senado Federal, assunto este que 

será debatido adiante. 
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Trata-se de história envolvendo o Sr. Milton Coitinho dos Santos que, “de acordo com 

o sistema de músicas do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), ele 

deveria ser um dos mais prolíferos e conhecidos autores de trilhas sonoras para cinema de 

que se tem notícia.”42 Por conta de supostas canções desse senhor, em 2009, a título de 

direitos autorais, ele teria recebido R$ 33.364,87 e, em 2010, R$ 94.453,42, totalizando o 

numerário de R$ 127,8 mil pelas exibições de 24 filmes nos últimos dois anos, segundo 

informações contidas na reportagem.  

Em verdade, entretanto, Coitinho teve como criação apenas um tipo de obra. Em outras 

palavras, existe uma grande possibilidade – até porque todos são inocentes até que se provem 

o contrário -, de ter havido fraude na distribuição do numerário arrecadado a título de direitos 

autorais por parte do ECAD.  

Além disso, a reportagem comenta uma troca de e-mails entre a União Brasileira dos 

Compositores (UBC), uma das nove associações que compõem o ECAD, e o compositor 

Sérgio Ricardo. Na correspondência eletrônica, o Escritório é questionado acerca da trilha de 

"Deus e o diabo na Terra do Sol", filme de 1964, de Glauber Rocha, pois, muito embora a arte 

sonora seja criação destes dois senhores, a obra está registrada, na UBC, como de autoria de 

Coitinho, desde 28 de janeiro de 2009.  

Sobre as obras registradas em nome desse suposto compositor, preceitua a reportagem 

da seguinte forma: 

Desde 2009, então, trilhas são registradas em nome de Coitinho. Há obras de todos 
os gêneros e datas. Estiveram associadas a ele, por exemplo, músicas de ‘O pagador 
de promessas’ (1962), de Anselmo Duarte; ‘Macunaíma’ (1969), de Joaquim Pedro 
de Andrade; ‘Finis hominis’ (1971), de José Mojica Marins; ‘Feliz ano velho’ 
(1987), de Roberto Gervitz; ‘Pequeno dicionário amoroso’ (1997), de Sandra 
Werneck; e ‘O homem que desafiou o diabo’ (2007), de Moacyr Góes.  
Em todos, ele aparecia no sistema do ECAD tanto como compositor das obras como 
seu intérprete. Há casos, como no de ‘Romance’ (2008), longa-metragem de Guel 
Arraes com trilha de Caetano Veloso, em que ele foi registrado como único autor 
das músicas. Em outros, os autores verdadeiros eram cadastrados com uma 
participação menor na trilha, para não levantar suspeitas. As músicas de ‘Casa da 
Mãe Joana’, de Hugo Carvana, foram feitas por Guto Graça Mello. Mas, na ficha 
técnica do ECAD, Guto teria tido participação em apenas 1.350 segundos da trilha, 
enquanto 3.755 segundos seriam de Coitinho. 43  

                                                
42  O GLOBO. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2011/04/24/ecad-repassou-quase-130-mil-

para-falsario-por-autoria-de-trilhas-sonoras-entre-os-lesados-estao-sergio-ricardo-caetano-veloso-
924305645.asp>. Acesso em: 23 jun. 2011. 

43 Ibidem. 
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Após narrar a dimensão das supostas falcatruas envolvendo o Sr. Milton Coitinho dos 

Santos, relata a reportagem que os repasses para Coitinho só foram cortados em janeiro de 

2011. Sobre o assunto, aliás, a UBC, por meio de sua diretora executiva, diz que esta 

associação desconhecia tal prática, sendo os registros de músicas equivocados, em verdade, 

decorrência de uma lacuna no sistema de cadastramento dessa pessoa jurídica.  

Em seguida, depois de narrar tal comportamento suspeito, a reportagem termina por 

falar do debate sobre a reforma dos direitos autorais, salientando que uma das questões mais 

problemática desse assunto é a criação ou não de uma entidade governamental fiscalizadora 

do Escritório de Arrecadação dos Direitos Autorais. Como resultado desse caso, até o término 

do presente trabalho de conclusão de curso, foi publicada a seguinte reportagem, a qual 

transcreve-se apenas um excerto: 

No início da semana, o caso de Milton Coitinho dos Santos veio à tona quando o 
ECAD assumiu ter repassado à ele R$ 127,8 mil relativos a direitos autorais de 24 
trilhas sonoras de cinema, incluindo filmes clássicos como "O Pagador de 
Promessas" (1962), de Anselmo Duarte, e "Deus e o Diabo na Terra do Sol" (1964), 
de Glauber Rocha. 
 Nesta sexta-feira (29), o órgão garantiu que Coitinho foi identificado e acusado de 
apropriação indevida das obras. Ele, que era investigado desde 2009, foi expulso do 
quadro de associados da UBC (União Brasileira de Compositores), teve seus 
pagamentos bloqueados e está sendo acionado criminalmente. 44  

Outra reportagem do Jornal O Globo, que serviu de fundamentação para a instauração 

das CPI’s em face do ECAD, tema este que será adiante abordado, foi a intitulada Ecad 

identifica origem de fraude e investiga novo caso referente a direitos autorais, publicada dia 

29 de abril de 2011. Nela, é discorrido acerca de uma fraude frente a distribuição de direitos 

autorais, envolvendo a "Família Silva" -composta pelos dois genitores e seus  dois filhos, a 

qual, supostamente, recebeu R$ 1.700, no últimos dois anos.45 

 Esse caso se assemelha, em tese, ao de Coitinho. Ao que parece, diversas músicas de 

autoria de terceiros foram cadastradas em associação do ECAD como se fosse de autoria do 

varão da família, razão pela qual ele recebeu aquele numerário a título de direitos autorais 

devidos. Até o presente momento, o caso está sem a devida elucidação dos fatos e, 

consequentemente, sem punição de qualquer pessoa.  

                                                
44 ECAD identifica autor de fraude. Disponível em: <http://musica.uol.com.br/ultnot/2011/04/29/ecad-identifica-

autor-de-fraude-e-investiga-novo-caso-referente-a-direitos-autorais.jhtm>. Acesso em: 23 jul. 2011. 
45 Ibidem. 
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A última das quatro reportagens selecionadas para serem abordadas nesta dissertação foi 

a do jornal Folha de São Paulo intitulada Músicos e Ecad entram em guerra de informações, 

publicada dia 03 de maio de 2011. 

Nela, é dito que os comportamentos suspeitos do ECAD, depois de citar o caso Milton 

Coitinho dos Santos e o da Família Silva, como não poderia deixar de ser, foram bastante 

expostos, mas questionou-se o motivo dos casos tratados serem antigos, mas só foram 

publicizados após alguns anos. 

Em resposta a essa pergunta, é dito que tornar publico tais casos, de acordo com Ex-

integrantes do Ministério da Cultura (Minc) ouvidos pela Folha, fazem com que os membros do 

Congresso Nacional se sintam pressionados a concluir a reforma da Lei dos Direitos Autorais.  

Em seguida, a produção jornalística narra que a atual Ministra da Cultura, Ana de 

Hollanda, assim que assumiu, anunciou sua intenção de ver concluída a referida reforma.  De 

acordo com esta autoridade, "A chamada flexibilização do direito autoral existe na prática. 

Um artista pode liberar suas músicas. Mas não podemos abrir mão do direito autoral".  

Quando questionada sobre a proposta de seu antecessor, Juca Ferreira, de criar um 

órgão fiscalizador para o Ecad, reagiu: "Não vejo a possibilidade de subordinar uma entidade 

de classe ao Poder Executivo".  

Essas denúncias, então, serviram para a instauração de diversas Comissões 

Parlamentares de Inquérito, em especial, a do Senado Federal, tema este a ser abordado nos 

sub-tópicos subsequentes. 

3.7 Comissões Parlamentares de Inquérito contra o ECAD 

Por conta de atitudes abusivas, comportamentos suspeitos e outras condutas irregulares 

narrados no corpo desta dissertação, já existiu – e na atualidade existe – CPI’s instauradas 

contra o ECAD. Essas comissões têm fundamento constitucional no Art. 58, §3º, o qual 

dispõe da seguinte forma: 

Art. 58, § 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de 
investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos 
regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo 
Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço 
de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas 
conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a 
responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 
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Nota-se que elas são privativas do Poder Legislativo e servem para apurar fatos 

determinados, com poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Sua criação 

depende de proposição e aprovação por esse órgão, devendo suas conclusões serem enviadas 

ao Ministério Público, para, se for o caso, promover ações no intuito de responsabilizar civil 

e/ou criminalmente os infratores. 

Dessa forma, nos sub-tópicos a seguir, será discorrido acerca das CPI’s de 2007 e de 2011 

instauradas contra o ECAD. Aquela foi criada pela Assembléia Legislativa de São Paulo, e a 

deste ano pelo Senado Federal e pela Assembléia Legislativa do Estado Rio de Janeiro.  

Saliente-se, que existiram outras CPI’s em face do ECAD, como a de 2005, de autoria 

da Câmara dos Deputados, por meio da aprovação do Requerimento de Instauração de CPI nº 

53/2005 de autoria do Deputado Federal TAKAYAMA do PMDB/PR, a da Assembléia 

Legislativa de Mato Grosso do Sul, instaurada em 24 de março de 2005, após denúncias de 

irregularidades no sistema de arrecadação, distribuição e tabelas de taxas utilizadas pelo 

órgão, relativas aos direitos autorais e a CPI de Brasília, conhecida como CPI do ECAD 

instaurada em 1995.  Preferiu-se, todavia, abordar tão somente as três mencionadas acima, por 

serem mais recentes. 

É bom ressaltar que, de acordo com o compositor Tim Rescala, “o Ecad [...] já foi alvo 

de três CPIs, nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, além de Brasília, e, em todas 

elas, foram comprovadas irregularidades, mas ninguém foi punido.”46 Percebe-se, assim, que, 

muito embora tenha havido algumas CPI’s em face do Escritório, ainda hoje, não se observou 

qualquer punição aos possíveis infratores. 

3.7.1 Ano 2007 - CPI instaurada pela Assembléia Legislativa de São Paulo 

Em 2007, o então deputado estadual de São Paulo Bruno Covas do PSDB, por meio do 

Requerimento nº 371/2007, o qual foi assinado por 34 outros parlamentares, requereu a 

instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que seria composta por nove titulares 

e nove suplentes, com a finalidade de investigar possíveis irregularidades praticadas pelo 

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD – referentes ao eventual abuso, 

bem como a falta de critérios na cobrança de direitos autorais, no prazo de 90 dias.  

                                                
46  LAZARONI, Andre. Disponível em:<http://www.andrelazaroni.com.br/site/noticias/pagina/2199/CPI-do-

Ecad-volta-a-se-reunir-hoje-na-Alerj>. Acesso em: 25 jun. 2011. 
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O requerimento teve como justificativa as crescentes denúncias feitas contra a 

abusividade da atividade arrecadatória do ECAD e a sua falta de transparência. Dessa forma, 

a CPI teve, como um dos objetivos o esclarecimento à população paulista acerca dos critérios 

de arrecadação e distribuição de direitos autorais por parte dessa entidade.  

O objeto específico de investigação da CPI foi o de investigar a criação, o 

desenvolvimento e a atuação do ECAD, desde a sua fundação dessa entidade até àqueles dias, 

para apurar as irregularidades praticadas e constatar a veracidade – ou não! - das denúncias de 

testemunhas convocadas durante o decorrer dos trabalhos, para, ao final, enviar 

recomendações aos órgãos competentes para tratar da questão. 

Dessa forma, aprovada a criação da CPI, em 03/12/2008, foram eleitos o presidente, o 

vice-presidente e o relator da CPI do ECAD, respectivamente os deputados Bruno Covas 

(PSDB), Carlos Giannazi (PSOL) e Ed Thomas (PSB).  

Nos trabalhos da CPI, houve 11 reuniões e duas diligências in loco no ECAD, nas 

sucursais do Rio de Janeiro e São Paulo, sendo atividade investigativa prorrogada por mais 60 

dias, levando o prazo final, para 21 de abril de 2009. Durante as atividades, foram ouvidas as 

seguintes pessoas, com o número da respectiva reunião: 

3ª reunião: Senhor Mário Henrique de Oliveira, Presidente da ATIDA Associação de 
Titulares de Direitos Autorais; Senhor Valdemar de Jesus Almeida, Presidente do 
SINDCIESP - Sindicato dos Compositores e Interpretes do Estado de São Paulo; 
Doutor Marcos Bitelli, advogado com atuação na área de Direitos Autorais e Senhor 
Mário Albanese, músico e membro da Academia Internacional de Música.  
4ª reunião: Maestro Amilson Godoy; Senhor Álvaro Aoas, Sócio-Proprietário do 
Bar Brahma; Dr. José Dilecto Cravieiro Sálvio, advogado do Bar Brahma, Senhor 
Gerson Conrad, músico, intérprete e compositor e Senhor Rubenito Ferreira da 
Silva, compositor.  
5ª reunião: Senhor Tim Rescala, Diretor do Sindicato dos Músicos do Rio de 
Janeiro, Senhor Alexandre Negreiros, Diretor do Sindicato dos Músicos do Rio de 
Janeiro, Dr. Daniel Campelo Queirós, advogado, especializado em direito autoral.  
6ª reunião: Sr. Roberto Bueno, Presidente da Ordem dos Músicos do Brasil – 
Conselho Regional de São Paulo, Sr. Beto Ferigato, músico.   
8ª reunião: Sr. Wilson Sandoli, Presidente da Ordem dos Músicos Profissionais do 
Estado de São Paulo; Sr. Roberto Corra de Melo, representante da ABRAMUS; Sr. 
Danilo Santos de Miranda, Coordenador Geral do SESC; Sr. Gilberto Galbeiro, 
Prefeito Municipal de Paraíso; Dr. Allan Rocha de Souza, advogado e professor na 
área do direito autoral; Sr. Marco Venício M. de Andrade, representante da AMAR; 
Sr. Jorge de Souza Costa, representante da SOCINPRO; Sr. Kleber da Silva, 
representante da SBACEM; Sr. Adônis Marcelo Oliveira, responsável pela 
SBACEM/SP; Sra. Joelma Giro Montanaro, responsável pela SOCINPRO/SP; Sr. 
Sylvio César Rodrigues, presidente da SOCINPRO.  
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9ª reunião: Sra. Jacqueline Rosa Reis, Presidente da ABRAC; Sr. Mario Jorge 
Taborda, contador do ECAD; Sra. Gloria Machado, Superintendente do ECAD. 47 

Ao final da CPI foi feito um relatório pelo presidente dela, sendo o documento aprovado 

por todos os integrantes da comissão, em 15 de abril de 2009.. Naquele ato conclusivo foi dito 

que “o assunto “direitos autorais” ligados à música encontra-se em estado institucional 

anárquico, pois o Estado perdeu o poder de normatização, supervisão e fiscalização que antes 

possuía, pela Lei nº 5.998/73, revogada que foi pela Lei nº 9.610/98.”48 

Isso porque, conforme foi visto no decorrer deste trabalho, ao ECAD compete o 

monopólio exclusivo de fiscalização e cobrança dos direitos autorais, sem que exista qualquer 

entidade estatal que fiscalize essa atividade precípua do Escritório. Dessa forma, o relator 

presidente expõe: 

A entidade, ao se ver livre do poder de fiscalização do governo, exorbitou das suas 
obrigações financeiras, legais e estatutárias, dando origem a irregularidades de tal 
monta, que já deram origem a duas CPIs, uma em Brasília (em 1995) e outra no 
Mato Grosso do Sul (em 2005), que não produziram os resultados esperados pela 
classe dos músicos.  

Assim, o relatório passa a exarar trechos da justificativa que instruiu o Projeto de 

Resolução nº 223/2005, da Assembléia Legislativa do Mato Grosso do Sul, que instituiu a 

mencionada CPI, a qual relata ter a CPI de Brasília enviado documentos ao Ministério 

Público e à Polícia Federal, com provas de crimes como falsidade ideológica, sonegação 

fiscal, apropriação indébita, entre outros, mas que a sociedade brasileira não foi ainda 

esclarecida sobre as medidas punitivas tomadas pelo governo. 

Após feitas as considerações acerca da importância da música, do intérprete e do 

compositor, o relatório da CPI traz seis medidas a serem adotadas, as quais passam a ser 

explicitadas. 

Como primeira medida, a CPI sugere o encaminhamento de uma moção a 

autoridades competentes, quais sejam o Presidente da República, o Ministro da Cultura, o 

Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado Federal, no intuito de 

                                                
47  DE OLHO na capital. Disponível em: <http://www.deolhonacapital.com.br/wp-content/uploads/2009/07/cpi-

ecad-15-4-2009-sp.pdf> Acesso em: 21 jun. 2011. 
48  Ibidem. 
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apelar por uma reforma da Lei dos Direitos Autorais (Lei nº 9610/98), em especial, nos 

seguintes aspectos do ato normativo:49 

i): criação de uma entidade pública nacional reguladora do direito autoral no país, 
que normatize, no âmbito das suas competências, estabeleça, controle, aprove e 
revise os critérios para a arrecadação e distribuição dos direitos autorais resultantes 
da execução pública musical, e que fiscalize a atuação do ECAD e das associações, 
que lhe  deverá prestar contas, periodicamente;  
ii) estabeleça, na legislação, a obrigatoriedade do Escritório Central e as associações 
que o compõem agir de acordo com os princípios de (I) ampla publicidade de todos 
os atos institucionais (atas, regulamentos, estatuto, etc…); (II) proporcionalidade, 
razoabilidade e impessoalidade tanto nos critérios de fixação e cobrança como 
também nos critérios de distribuição; (III) eficiência e transparência na 
administração; (IV) celeridade e exatidão na prestação de contas e no pagamento dos 
valores devidos aos titulares; (V) garantia de representação mínima razoável dos 
associados nas associações e destas no ECAD;  
iii): estabeleça a responsabilidade solidária dos dirigentes (diretores, 
superintendentes ou gerentes) das associações de titulares e do ECAD, por gestão 
fraudulenta, com relação aos valores devidos aos titulares;  
iv): estabeleça critérios mínimos obrigatórios para aceitação e exclusão de 
associações do ECAD assegurando o amplo direito de defesa, e também a 
participação e voto nas assembléias de maneira paritária. As sociedades terão direito 
ao voto proporcional, de acordo com as receitas obtidas da execução de obras de 
artistas domiciliados no Brasil 

Como segunda medida, a CPI resolveu oficiar o Procurador Geral da República para 

que ele investigue as seguintes questões: a existência ou não de ilícitos no envio e 

recebimento de receitas pelas associações que compõem o ECAD; a ocorrência de abuso de 

poder econômico pelas associações com voto majoritário no ECAD em face das demais 

pessoas jurídicas com esta natureza e se há ou não abuso nos critérios e na forma de cobrança 

e distribuição do Escritório.   

Além disso, foi requerido àquela autoridade informações sobre a situação atual dos 

procedimentos administrativos abaixo transcritos: 

[...] das investigações resultantes das CPIs já organizadas para apurar possíveis 
irregularidades do ECAD, em especial a da Câmara dos Deputados e a do Mato 
Grosso do Sul, particularmente quanto à Senhora Gloria Braga, Superintendente do 
ECAD, Senhor João Carlos Eboli, Assessor Jurídico da Sociedade Brasileira de 
Administração e Proteção dos Direitos Autorais (SOCINPRO) e Senhor José Antonio 
Perdomo Correa, Superintendente da União Brasileira de Compositores (UBC),  

Na terceira medida, a CPI solicita ao CADE (Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica) que investigue se há infração à ordem econômica, em especial, aquela 

                                                
49 Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da ALSP constituída com a finalidade de inverstigar possíveis 

irregularidades praticadas pelo ECAD, referentes ao eventual abuso, bem como a falta de cirtérios na cobrança de 
direitos autorais, disponível em <http://www.al.sp.gov.br/StaticFile/documentacao/cpi_ecad_relatorio_final.htm>. 
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prevista no inc. IV, do art. 20 da Lei Federal nº 8.884/94, praticada pelos membros 

diretores do Escritório arrecadador.  

Pela quarta medida, a CPI resolveu organização visita dos parlamentares estaduais 

que fizeram parte da CPI do ECAD, “[...] para entregar os documentos comprobatórios 

adquiridos pela CPI ao Ministério Público Federal, Câmara dos Deputados, Supremo 

Tribunal Federal, Ministério da Cultura e Presidente do CADE”,50 no intuito de 

demonstrar a importância do trabalho realizado e o interesse que a Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo dá ao assunto.  

Na quinta medida, pediu-se o indiciamento do Senhor Wilson Sandoli, ex presidente da 

Ordem dos Músicos do Brasil e Presidente do Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado de 

São Paulo, pela recusa em responder as perguntas quando ouvido como testemunha na CPI.  

Por fim, como sexta e última medida – sem dúvida, uma das mais importantes – foi 

sugerida a propositura de um Projeto de Lei para a criação do Conselho Estadual de Direitos 

Autorais. Este órgão, de acordo com a proposição legislativa, estaria vinculado à Secretaria de 

Estado de Cultura, e teria as seguintes competências:  

Artigo 2º - Ao Conselho, além de outras atribuições que o Poder Executivo, 
mediante decreto, poderá outorgar-lhe, compete:  
I – fiscalizar a arrecadação e a distribuição de direitos autorais no âmbito do Estado 
de São Paulo;  
II – sugerir parâmetros para a fixação de preços e valores para a arrecadação e 
distribuição de direitos autorais, no âmbito do Estado de São Paulo;  
III - funcionar, como árbitro, em questões, que versem sobre direitos autorais, entre 
autores, intérpretes, ou executantes, e suas associações, tanto entre si, quanto entre 
uns e outras, no âmbito do Estado de São Paulo;  
IV – realizar estudos, apresentar propostas voltadas ao aperfeiçoamento da 
legislação, bem como relativas à formulação de políticas públicas de proteção aos 
direitos autorais; e  
V – representar às autoridades competentes eventuais denúncias acerca de violação 
de direitos autorais ocorridos no Estado de São Paulo.  

O referido Projeto de Lei trazia outros aspectos em relação à nova entidade que se 

propunha a criar. Ocorre que essa proposição legislativa, após devidamente encaminhado 

ao processo legislativo sob o nº. 450 de 2009, foi arquivado em 31 de março de 2011, 

depois ter tido parecer desfavorável da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) daquela 

Casa Legislativa.  

                                                
50 Ibidem. 
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Isso porque, no parecer nº. 2530, de 2009, a referida comissão entendeu que, como o 

projeto versava sobre a criação de órgão público, a competência privativa do Governador do 

Estado de propor leis com essa matéria estaria sendo violada, com base no Art. 24, § 2º, item 

2, da Constituição Estadual de São Paulo. 

Dessa forma, após parecer desfavorável da CCJ da Assembléia Legislativa do Estado de 

São Paulo, resolveram os deputados estaduais arquivar a proposição legislativa, no despacho 

de arquivamento, publicado no Diário Oficial dia 24 de março de 2011. 

3.8 Ano 2011 - CPI instaurada pela Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro 

No dia sete de junho de 2001, foi instalada, por meio da Resolução nº 88 de 2011 da 

Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a CPI para investigar e apurar fraudes no 

repasse de direitos autorais para os artistas no Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição (ECAD). O prazo de duração da CPI é de 90 dias de funcionamento, podendo 

este período ser prorrogado. 

A referida Comissão tem como presidente o deputado ANDRÉ LAZARONI – PMDB, 

autor do mencionado ato normativo e vice-presidente o deputado LUIZ MARTINS para a 

Vice-Presidência. A CPI, em ata do dia 07 de junho de 2011, deixou consignado que, 

preliminarmente, fariam, entre outros, os seguintes trabalhos: 

[...] requerer ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro a cessão de quatro 
técnicos em contabilidade; requerer à Chefia da Policia Civil a cessão do Inspetor de 
Polícia Sérgio Barata; oficiar os meios de comunicação, TV’s e rádios, as redes de 
Supermercados e dos Shoppings Center além de Clubes Recreativos, para 
informarem os valores pagos ao ECAD e os critérios de cobrança impostos; enviar 
ofício ao Exmo. Presidente do Senado da República, informando da instalação da 
presente CPI e estabelecer mecanismos de cooperação entre ambas as Casas 
Legislativas; enviar ofício ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e ao 
Ministério Público Federal para informarem da existência de procedimento de 
investigação civis ou criminais nos seus âmbitos; criar uma subcomissão de artistas, 
composta por cinco membros entre eles o Senhor Rômulo Costa, para auxiliarem os 
trabalhos desta Comissão; solicitar copia das atas do ECAD nos últimos dez anos; 
oficiar as empresas de auditoria Directa e Martinelli, para remeterem a esta 
Comissão cópia das auditorias realizadas no ECAD; requerer ao Presidente da 
Assembléia do Estado do Rio de Janeiro a criação de um Disque-Denuncia ECAD e 
um espaço livre no site da ALERJ para receberem sugestões, reclamações e 
denúncias sobre o ECAD; [...] 

O que mais se destaca dessa CPI é a criação de Disque-Denuncia ECAD e um espaço 

livre no sítio eletrônico da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, para receber sugestões, 

reclamações e denúncias sobre o ECAD. 



 
 122

 

Por conta do recesso parlamentar, a última reunião da CPI ocorreu no dia 30 de junho 

de 2011, na qual ficou decidido que a Comissão iria requerer ao Poder Judiciário Estadual do 

Rio de Janeiro a quebra do sigilo bancário e de correspondências eletrônicas da União 

Brasileira de Compositores (UBC).  

Essa decisão se deu em decorrência do depoimento da estudante de Direito Bárbara 

Moreira, que é acusada de receptar a quantia de R$130 mil (cento e trinta mil reais), numerário 

este que seria devido, em tese, a título de direitos autorais ao compositor e artista Milton 

Coitinho. De acordo com André Lazorini “Necessitamos dessas informações, pois nelas 

teremos direções que indicarão o envolvimento na fraude, tanto da jovem como da UBC.”51 

Isso se deu porque a estudante declarou não ter culpa alguma na receptação, dizendo ter 

sido vítima de um golpe. Em seu depoimento, ela diz que o ex-funcionário da UBC, de nome 

Rafael, indicou-a para ser a intermediadora no recebimento dos valores referentes a direitos 

autorais do mencionado compositor.  

De acordo com a discente, ela só manteve contato com o Sr. Milton Coitinho por e-

mail, não vendo problemas em receber o numerário e repassar ao artista, aceitou a indicação 

de Rafael. Disse Bárbara, ainda, que todo o processo de transferência tinha sido realizado pela 

UBC, razão pela qual a CPI resolveu requer a mencionada quebra do sigilo bancário e de 

correspondências eletrônicas da União Brasileira de Compositores (UBC). 

Ainda na reunião ocorrida em 30 de junho de 2011, foi ouvido o presidente da 

Associação dos Proprietários de Academias de Ginástica do Rio de Janeiro, Ricardo Abreu. 

Sobre o tema, o Presidente da CPI falou da seguinte forma: 

Na qualidade de sujeito passivo da relação com o Ecad, o presidente desta 
associação poderá expor os problemas da arrecadação do ponto de vista de quem é 
cobrado. A tabela de cobrança vigente determina que as academias devem  pagar 1 
Uda (Unidade de Direito Autoral) para cada 10m² de área sonorizada. ‘Hoje uma 
Uda deve estar valendo aproximadamente R$ 40,00’, afirmou o deputado estadual 
André Lazaroni. 52 

Infelizmente, até o término desta dissertação, a Assembléia Legislativa do Rio de 

Janeiro ainda não havia postado a Ata da Reunião do mencionado dia, motivo pelo qual não 

se pôde trazer mais informações sobre os trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. 
                                                

51 LAZARONI, Andre. Disponível em:<http://www.andrelazaroni.com.br/site/noticias/pagina/2207/CPI-do-Ecad-
pede-quebra-de-sigilo-bancrio-da-UBC> Acesso em: 23 jun. 2011. 

52 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em:<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2613007> 
Acesso em: 23 jun. 2011.  
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3.8.1 Ano 2011 - CPI instaurada pelo Senado Federal 

No dia 28 de junho de 2011, pela aprovação do Requerimento nº. 547 de 2011, de 

autoria do Senador RANDOLFE RODRIGUES (PSOL/AP), foi instalada, no Senado Federal, 

outra CPI do ECAD. A comissão foi requerida com base no mencionado § 3º do art. 58 da 

Constituição Federal e do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, a criação de 

comissão parlamentar de inquérito, sendo composta por onze Senadores titulares e seis 

suplentes, com prazo de duração de cento e oitenta dias. O objetivo da CPI é o que se segue: 

[...] investigar supostas irregularidades praticadas pelo ECAD na arrecadação e 
distribuição dos recursos oriundos do direito autoral, abuso da ordem econômica e 
prática de cartel no arbitramento de valores de direito autoral e conexos, o modelo 
de gestão coletiva centralizada de direitos autorais de execução pública no Brasil e a 
necessidade de aprimoramento da Lei nº 9.610/98. 53   

Atualmente, a referida comissão investigativa tem como Presidente o Senador 

RANDOLFE RODRIGUES (PSOL/AP), Vice-Presidente o Senador CIRO NOGUEIRA 

(PP/PI) e Relator o Senador LINDBERGH FARIAS (PT/RJ), estando as despesas dos 

trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito orçadas em R$ 100.000,00 (cem mil reais).54 

Como motivo para a instauração da CPI, consta no item JUSTIFICAÇÃO do 

Requerimento nº. 547 de 2011 as diversas reportagens, em especial, a dos jornais Folha.com e 

Globo, relatando as irregularidades ocorridas no ECAD. Ademais, comenta o documento que 

denúncias em relação a comportamentos suspeitos desse Escritório não são recentes, nos 

termos abaixo transcrito:55 

Denúncias envolvendo irregularidades no ECAD não são recentes. Constam de 
documentos arquivados na Câmara dos Deputados que ‘em novembro de 1995, 
foram concluídas as investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito que ficou 
conhecida como a CPI do ECAD. Foram encaminhadas 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 do poder econômico, entre outros’, com indigitamento dos seus 
autores e farta documentação. 

Ocorre que, de acordo com o Requerimento, quase dezesseis anos depois daquela CPI, 

os mesmos comportamentos irregulares por parte do ECAD continuam sendo alvos de 

denúncias. Diz ainda o documento que os usuários de música pagam altos valores, sem 

                                                
53  BRASIL. Disponível em:<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=90592&tp=1> Acesso 

em: 23 jun. 2011.  
54  Ibidem. 
55  Ibidem. 



 
 124

 

qualquer critério, mas os autores, intérpretes e demais artistas recebem ínfimo numerário, sem 

que tenham a possibilidade de fiscalização e comprovação dos valores que lhes são 

efetivamente devidos. 

Pelos motivos expostos, por meio do Requerimento nº. 547 de 2011, como dito, foi 

instalada a CPI, para a apuração de possíveis comportamentos irregulares por parte do ECAD, 

no dia 28 de junho de 2011.  

Dessa forma, os trabalhos da CPI “[...] terão como referência a atuação do ECAD na última 

década. Vale dizer: o marco temporal da CPI será o período compreendido entre janeiro de 2001 e 

a presente data.”56  De acordo com o Plano de Trabalho da CPI,57 elaborado pelo Senador 

Lindbergh Farias (PT/RJ), no decorrer dos trabalhos, serão ouvidas as seguintes pessoas: 

a) autores e entidades interessados no objeto desta CPI.  

b) representantes do ECAD.  

c) autoridades públicas, representantes da sociedade civil e especialistas em direitos 

autorais. 

Além disso, está prevista a requisição de documentos e informações ao Banco Central 

do Brasil, TCU (Tribunal de Contas da União) e CGU (Corregedoria Geral da União), entre 

outras entidades. Há a previsão, também, de outras diligências se julgadas necessárias pela 

Presidência, Relatoria e Plenário da CPI.  

Ainda segundo o Plano de Trabalho, a CPI tem previsão de término dos trabalhos em 

outubro de 2011, período em que deverá ser apresentado, discutido e votado o relatório final 

da Comissão. 

Até o término da presente dissertação, talvez por conta do recesso parlamentar, a 

mencionada CPI só havia tido uma reunião – a de instalação – e a juntada do referido Plano 

de Trabalho, ambos ocorridos em 28 de junho de 2011. 

                                                
56  BRASIL. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=92742&tp=1> Acesso 

em: 23 jun. 2011. 
57  Ibidem. 



CONCLUSÃO 

Pelos aspectos apresentados, verificou-se que os direitos autorais representam a 

proteção dos autores sobre as suas criações literárias, científicas e artísticas. Eles existem em 

respeito ao mandamento constitucional insculpido no Art. 5º, XXVII, da Constituição Federal 

de 1988, o qual garante aos artistas o direito exclusivo da utilização, publicação ou 

reprodução de suas obras, sendo, portanto, tais direitos os responsáveis por garantir o usufruto 

dos criadores dessas manifestações artísticas. 

Esses direitos são espécies da propriedade intelectual, sendo esta um gênero que alberga 

todas as obras advindas do intelecto humano. Ela é um gênero que tem como espécies os 

direitos autorais e do direito industrial, os quais se diferenciam porque aqueles tutelam 

criações mais abstratas dos seres humanos, que representam o belo ou mesmo o sentimento do 

artista naquele momento. Já os direitos industriais protegem as manifestações humanas mais 

práticas, as quais transformam matéria prima em tecnologia. 

Há também direitos patrimoniais do criador, que representa a contraprestação financeira 

do autor pela utilização, publicação ou reprodução de sua obra por parte de terceiros, em 

respeito à garantia constitucional da exclusividade do autor em relação à suas criações. Em 

contrapartida, caso seja o direito patrimonial violado, há também os direitos morais autoral, 

garantindo uma reparação dos danos causados. 

Um amplo desenvolvimento dos direitos autorais se deu com a invenção de Johannes 

Gutenberg, o qual criou a impressão gráfica móvel, a qual possibilitou uma ampla divulgação 

de material intelectual, aumentando assim os fluxos artísticos e culturais das propriedades 

intelectuais. Nessa época, a propagação do conhecimento ficou maior, mas a possibilidade de 

plágio também. 

Entretanto, desde a Antiguidade, em especial na Grécia, em Atenas, os plagiadores eram 

sancionados com repúdio público, desonra e desqualificação nos meios intelectuais, razão 

pela qual se pode dizer que, nessa época, já havia a noção de proteção aos direitos autorais.  
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A referida criação de Johannes Gutenberg, por ter possibilitado o plágio, fez com que 

alguns editores de obras literárias reinvidicassem por uma proteção aos direitos autorais, 

dotando as criações literárias de exclusividade ao autor. Dessa forma, a tutela aos direitos do 

autor, de início, aconteceu para proteger os comerciantes – editores de livros – acerca do 

plágio, e não propriamente dos artistas, intelectuais ou criadores das obras.  

Atualmente, no âmbito internacional, o Parlamento da Comunidade Européia fez surgir 

a Diretiva nº 29 de 22 de maio de 2001, no intuito de harmonizar algumas questões relativas 

ao direito do autor e direitos conexos na sociedade. Outras disposições internacionais que 

protegem os direitos autorais são a Convenção de Berna, o Tratado Sobre Aspectos da 

Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, na área autoral e os Acordos 

administrados pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (O.M.P.I.), diplomas 

estes que, entre outros aspectos, asseguram a reciprocidade de proteção dos direitos autorais 

nos países signatários dessas normas. 

No Brasil, há vários dispositivos constitucionais que protegem o autor, em especial, o 

Art. 5º, inciso XXVII, inserido na Constituição Federal sob a rubrica Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos, o qual confere exclusividade ao autor sobre suas obras. A despeito 

dessa garantia, não se pode olvidar que tais direitos devem ser interpretados, na medida\ em 

que respeitem sua função social. Isso porque o Art. 215 da Carta Magna, o qual está inserido 

no capítulo referente à Educação, Cultura e Desporto, ordena que o Estado garanta a todos o 

pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. 

Em relação aos dispositivos infraconstitucionais, existem várias leis gerais – como os 

Códigos Civil, Penal e Processual Penal – e especiais – como a Lei dos Direitos Autorais (Lei 

9.610/98), que tutelam o direito de propriedade exclusiva do autor. São essas leis que 

permitem ao criador da obra cobrar a contraprestação autoral pela utilização, publicação e 

reprodução de sua obra. 

Assim, para que o criador de uma obra musical possa ver satisfeito o pagamento pela 

utilização do usuário de música dos direitos autorais, existe o fenômeno da gestão coletiva dos 

direitos autorais. No Brasil, o Escritório de Arrecadação e Distribuição, pessoa jurídica sem 

fins lucrativos, é o responsável pela fixação de critérios de cobranças, pagamentos e 

distribuição do numerário relativo aos direitos do autor da música. 
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Isso porque, no intuito de tornar eficaz o direito patrimonial decorrentes da utilização 

das obras artísticas e culturais, o Art. 97 da Lei 9.610/98 preceitua que para o exercício e 

defesa de seus direitos, podem os autores e os titulares de direitos conexos associar-se sem 

intuito de lucro, sendo este então o fundamento de legitimidade do ECAD, na arrecadação e 

distribuição da contraprestação autoral. 

Assim, a possibilidade de uma associação, no caso o referido Escritório, constituída por 

uma pluralidade de pessoas, como sua própria natureza jurídica já ordena, cobrar a 

contraprestação pecuniária pela fruição ou utilização pública da obra artística ou cultural é o 

que se denomina gestão coletiva dos direitos autorais. 

É bom lembrar que a liberdade de associação é um direito constitucionalmente 

assegurado, no Art. 5º, XX, da Constituição Federal nos termos seguintes, razão pela qual o 

titular do direito autoral pode cobrar diretamente a contraprestação pecuniária pela execução 

pública de sua música ou pode preferir associar-se a uma das nove associações que, 

atualmente, compõem o ECAD, afim de receber o numerário que tem direito por essa 

atividade por parte do usuário musical. 

Entretanto, no Brasil, nem sempre foi o ECAD o responsável pela gestão coletiva dos 

direitos autorais, pois, existiram, inicialmente, no século XX, sob a forma de associações civis 

algumas entidades responsáveis pela defesa de tais direitos, como a Sociedade Brasileira de 

Autores Teatrais (SBAT), fundada em 1917, e a Sociedade Brasileira de Administração e 

Proteção de Direitos Intelectuais (SOCINPRO), criada em 1962. 

Ocorre que a atuação simultânea das referidas associações causavam vários problemas, 

como o recebimento de direitos autorais em duplicidade por alguns autores e a dificuldade de 

arrecadação dessa contraprestação financeira, entre outros. Foi, por esse motivo, que a Lei dos 

Direitos Autorais anterior - Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973 -, no intuito de resolver 

esses impasses criou o ECAD, uma pessoa jurídica destinada à centralização da arrecadação e 

da distribuição dos direitos autorais pela execução pública musical. 

Aliás, atualmente, não há entidade governamental alguma que fiscalize o ECAD, mas 

nem sempre foi assim.  Isso porque a revogada Lei nº. 5.988/73, em seu Art. 116, ordenou a 

criação do Conselho Nacional de Direito Autoral – CNDA, para a fiscalização, consulta e 

assistência, no que diz respeito a direitos do autor e direitos que lhes são conexos, instituição 
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esta que foi organizada pelo Decreto nº 76.275/75, a qual, entre outros aspectos, competia 

fiscalizar o Escritório. 

Porém, com a extinção da CNDA o ECAD ficou sem qualquer fiscalização por parte do 

Estado. É por conta disso que, atualmente, existe um Anteprojeto de Modernização da Lei 

Dos Direitos Autorais que prevê uma maior atuação estatal em relação ao Escritório, como, 

por exemplo, o – quem sabe? – futuro Art. 98-A, o qual exige o registro das associações que 

compõe o ECAD no Ministério da Cultura, para o exercício da atividade arrecadadora e 

distribuidora dos direitos autorais.  

Além disso, o Art. 98-B do Anteprojeto exige publicidade e transparência das 

associações de gestão coletiva na atividade de arrecadação e distribuição, inclusive, no 

critério de cobrança, e o Art. 98-C, o qual manda que tais associações mantenham atualizados 

e deixem à disposição dos associados documentos sobre as informações constantes no inciso 

II do dispositivo transcrito acima.  

Ademais, o Art. 98-D exige que as associações de gestão coletiva de direitos autorais 

prestem contas do numerário devido aos seus associados, podendo esse direito ser exercido 

pelo próprio associado ou pelo Ministério da Cultura, e a não observância do disposto na Lei 

9.610/98, nos termos do Art. 110-A do Anteprojeto sujeitará os dirigentes das associações de 

gestão coletiva de direitos autorais ou do escritório central à multa de até R$ 50.000,00 

(cinqüenta mil reais), aplicada pelo Ministério da Cultura, podendo esse valor ser aumentado 

em até 50 % (cinqüenta por cento), em caso de reincidência, conforme o §1º desse último 

transcrito dispositivo do Anteprojeto. 

A proposição legislativa traz vários outros aspectos, visto no decorrer deste trabalho, os 

quais demonstram a real intenção e necessidade do Estado intervir na atividade do ECAD. 

Isso porque, ultimamente, tem-se percebido diversas histórias escandalosas que envolvem a 

atuação desta entidade.  

O ECAD, em Assembleia Geral com as associações, fixa os critérios de cobrança pela 

execução pública da música. Assim, atualmente, para cobrar o primeiro passo é classificar o 

usuário de música quanto às formas de utilização de obras musicais, lítero-musicais e de 

fonogramas. Após, o ECAD o classifica de acordo com o tipo de atividade econômica e a 

frequência de utilização das obras musicais, lítero-musicais e fonogramas. Para tanto, leva em 
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consideração, também, o nível de importância da música para a atividade ou estabelecimento, 

como indispensável, necessária ou secundária, segundo o que se segue. 

Em seguida, através da consulta na Tabela de Preços do ECAD, sabe-se quanto o 

usuário de música deve em termos de direitos autorais. Esta é feita em UNIDADE DE 

DIREITO AUTORAL (UDA), cujo valor é estabelecido na já mencionada Assembléia Geral 

do Escritório e é objeto de reajustes periódicos. 

É importante mencionar que até mesmo entidades beneficentes, regularmente 

registradas em órgãos do poder público, que promova a execução pública de música, para fins 

arrecadatórios, devem pagar os direitos autorais. Entretanto, neste caso, os preços tem 

descontos de até ¼ (hum quarto) do valor devido, desde que a entidade preencha as condições 

transcritas a seguir. 

Deve-se pensar a música como uma criação intelectual que deve ser divulgada e 

compartilhada. É lógico que em certas situações em que a empresa utilizadora da música tem 

como atividade precípua, com intuito lucrativo, a contraprestação financeira, onde uma de suas 

atrações é essa espécie de obra artística, deve sim ser cobrada uma taxa de direitos autorais.  

Entretanto, parece abusivo que, na ótica do ECAD, toda e qualquer manifestação 

musical deve haver o pagamento da retribuição autoral. Para se ter uma ideia de como é alta a 

arrecadação do Escritório, basta dizer que, enquanto à Confederação Brasileira de Futebol, 

arrecadou, em 2010, o montante de R$ 263,3 milhões, o ECAD, teve uma arrecadação de 

aproximadamente R$ 433,0 milhões. 

Além do problema de ser bastante alta a arrecadação por parte do Escritório, há também 

problemática em relação à distribuição. Para o devido recebimento do numerário 

correspondente à contraprestação autoral, é indispensável que o legitimado a receber tal 

direito esteja associado a uma das associações que compõem o ECAD, pois o Art. 2º do 

Regulamento da Distribuição dos direitos autorais ordena que o ECAD tenha um cadastro 

atualizado com todas as obras musicais e congêneres protegidos, indicando, inclusive, seu(s) 

respectivo(s) titular(es), para que seja feita a distribuição dos direitos autorais arrecadados.  

Dessa forma, a renda arrecadada pelo ECAD no exercício de sua finalidade precípua é 

distribuída de forma direta ou indireta, sendo aquele modo feito sempre que técnica e 
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economicamente possível, mediante o pagamento do valor arrecadado, nas situações descritas 

no Art. 17 do mencionado Regulamento.  

Já a distribuição indireta é regulamentada pelos Arts. 20 e seguintes desse ato 

normativo, sendo feita pelo critério de amostragem estatística de utilização das obras e dos 

fonogramas nacionais e estrangeiros protegidos, de acordo com aquele dispositivo. Então, 

trimestralmente os valores devem ser repassadas às associações em que estão filiados os 

titulares de direitos autorais e conexos.  

É importante mencionar que, atualmente, do total arrecadado, 17% é destinado ao 

ECAD e 7,5% às associações, para administração de suas despesas operacionais, conforme 

dispõe o Escritório em seu sítio eletrônico. Dessa forma, sobram 75,5% restantes, sendo esse 

percentual da arrecadação que é repassado para seus titulares de tais direitos filiados a uma 

das nove associações que compõe o ECAD.  

Dessa forma, por conta do numerário alto de arrecadação e de denúncias sobre a 

irregularidade da distribuição dos direitos autorais por parte do ECAD, algumas 

reportagens sobre o monopólio do ECAD que relatam algumas irregularidades por parte 

desta entidade, foram publicadas em importantes meios de comunicação, contribuindo 

para a instauração de CPI’s.  

Entre elas, cite-se, apenas a título de exemplo, a revista Época, publicada em 

28/05/2011, e intitulada “Quem cobra o ECAD?, a do jornal O Globo intitulada ECAD 

repassou quase R$ 130 mil para falsário por autoria de trilhas sonoras; entre os lesados 

estão Sérgio Ricardo e Caetano Veloso, publicada em 25 de abril de 2011 e a do Jornal O 

Globo, que serviu de fundamentação para a instauração das CPI’s em face do ECAD, tema 

este que será adiante abordado, foi a intitulada Ecad identifica origem de fraude e investiga 

novo caso referente a direitos autorais. 

Desse modo, por conta de atitudes abusivas, comportamentos suspeitos e outras 

condutas irregulares narrados no corpo desta dissertação, já existiram – e na atualidade 

existem – Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) instauradas contra o ECAD. Como 

exemplo disso, cite-se a CPI’s de 2007 e de 2011, sendo aquela criada pela Assembléia 

Legislativa de São Paulo, e a deste ano pelo Senado Federal e pela Assembléia Legislativa do 

Estado Rio de Janeiro.  
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Saliente-se, inclusive, que existiram outras CPI’s em face do ECAD, como a de 2005, 

de autoria da Câmara dos Deputados, a da Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul, 

instaurada em 24 de março de 2005 e a CPI de Brasília, conhecida como CPI do ECAD 

instaurada em 1995.   

Sabe-se, entretanto, que muito embora o ECAD tenha sido alvo de várias CPI’s, e, em 

todas elas, foram ou estão sendo comprovadas irregularidades, ninguém foi punido. Tal fato 

demonstra, assim, a necessidade de uma mudança na forma da gestão coletiva dos direitos 

autorais que ocorrem no Brasil, tema este que intenta pesquisar em sede de doutorado. 
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<www.al.sp.gov.br> 

<www.camara.gov.br> 

<www.cultura.gov.br> 

<www.ecad.org.br> 

<www.planalto.gov.br> 

<www.senado.gov.br> 

<www.stf.jus.br> 

<www.stj.jus.br> 

<www.tjba.jus.br> 

<www.tjce.jus.br> 

<www.tjmg.jus.br> 

<www.tjse.jus.br> 

<www.tjsp.jus.br> 


