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CONSULTA

1.

Consultam-nos Pro-Música Brasil Produtores Fonográficos Associados

(doravante denominada “Pro-Música” ou “Consulente”), por meio do Dr. Paulo Rosa
Junior, Presidente do Conselho Diretor, a respeito da qualificação jurídica de streaming
interativo como execução pública, a partir da interpretação do artigo 68, §§ 2º e 3º da Lei nº
9.610/98 (“Lei de Direitos Autorais” ou “LDA”). O questionamento está inserido no
contexto do Agravo em Recurso Especial nº 1.084.702/RJ, em apreciação na Quarta
Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ). A Consulente solicitou o ingresso
nos autos como amicus curiae e deseja apresentar este estudo como subsídio para a sua
manifestação.

2.

A partir do questionamento formulado acima, serão respondidos os seguintes

quesitos, com base na análise dos documentos disponibilizados pela Pro-Música, na
legislação brasileira em vigor, bem como em estudos interdisciplinares nacionais e
internacionais sobre o tema:
a. Qual é o conceito de streaming? Quais as distinções entre simulcasting,
webcasting e streaming interativo?
b. Qual é o conceito de “execução pública” à luz da Lei de Direitos
Autorais?
c. Existe uma progressiva tentativa de se enquadrar novas formas de
utilização de obras musicais tornadas possíveis pela evolução tecnológica
como sendo simplesmente mais um modo de execução pública?
d. O streaming interativo estaria subsumido na categoria de execução
pública, conforme disposto na Lei de Direitos Autorais?
e. A noção de “distribuição digital” seria uma forma mais adequada para
enquadrar o streaming interativo?
f. Como se compõe a cadeia de relações jurídicas e econômicas do
streaming interativo?
g. Como se dá a gestão coletiva dos direitos autorais no Brasil?
h. Quais seriam os impactos de se admitir o Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição (“ECAD”) como mais um agente na cadeia
de arrecadação de direitos nas plataformas de streaming interativo?
i. Como o antigo Ministério da Cultura interpretou a questão no
passado? Quais os impactos das suas conclusões?
j. Como se dá a arrecadação de direitos autorais relacionados ao streaming
interativo no cenário internacional?
k. Quais seriam as conclusões no sentido de se melhor regular a
arrecadação dos direitos autorais decorrentes de plataformas de streaming
interativo no Brasil?

3.

Com o propósito de analisar o tema e oferecer respostas aos quesitos formulados

acima, o presente estudo encontra-se estruturado da seguinte forma. O item 1 apresenta
algumas questões iniciais relevantes para a compreensão da temática, como o conceito de
streaming interativo, diferenciando o seu manejo de outras formas de streaming, como o
simulcasting e o webcasting. O item 2 introduz o debate jurídico sobre o conceito de execução
pública na Lei de Direitos Autorais e como ele vem sendo desenvolvido na doutrina e na

jurisprudência pátrias. Nesse item também se procura evidenciar como existe, por parte do
ECAD, uma constante iniciativa em buscar enquadrar toda nova forma de utilização de
obra musical como sendo execução pública, atraindo assim todo novo mercado gerado por
plataformas tecnológicas para dentro de sua alçada arrecadatória. Para tanto, investiga-se o
caso dos ringtones e dos downloads. O item 3 procura então apontar como o streaming
interativo estaria melhor coberto na categoria de distribuição digital e não de execução
pública. Para esse particular são exploradas as características da distribuição digital,
indicando algumas contrariedades com a decisão do STJ no REsp nº 1559264/RJ, em
especial a assimilação de que a Internet seria sempre um “local de frequência coletiva”,
subsumindo toda forma de transmissão na rede como sendo execução pública. O item 4
passa em revista a cadeia jurídica e econômica das plataformas de streaming interativo e
como ela apresenta elementos que se divorciam da dinâmica de arrecadação e distribuição
centralizada realizada pelo ECAD. Justamente por isso, o item 5 se debruça sobre o regime
de gestão coletiva de direitos autorais em vigor no Brasil e como seria prejudicial à cadeia
jurídica e econômica anteriormente descrita a imposição do ECAD como entidade
monopolista na arrecadação de direitos autorais para as atividades de streaming interativo.
Por fim, no item 6 se questiona o entendimento do antigo Ministério da Cultura sobre o
assunto, apontando as incongruências de suas conclusões. Aborda-se ainda algumas
experiências internacionais sobre o tema, para então apresentarmos nossas conclusões.

1. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS INICIAIS
1.1. O CONCEITO DE STREAMING INTERATIVO
4.

Streaming Media pode ser traduzido livremente para o português como “fluxo de

mídia” ou mídia em fluxo. Essa tradução literal não poderia ser mais acurada. Em breves
palavras, o funcionamento do streaming se dá por distribuição de dados e consiste no fluxo
constante de informações que é transmitido de um computador (chamado de “servidor”)
para o computador do usuário final (“cliente”), tudo isso por meio de provedor de internet
e valendo-se de programas específicos para tal.
5.

Ao apreciar o REsp nº 1.559.264/RJ, o ilustre Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,

seguindo esta mesma linha de entendimento, definiu streaming como sendo “a tecnologia
que permite a transmissão de dados e informações, utilizando a rede de computadores, de

modo contínuo. Esse mecanismo é caracterizado pelo envio de dados por meio de pacotes,
sem a necessidade de que o usuário realize download dos arquivos a serem executados”1.
6.

Desde já, de modo a delimitar os contornos do streaming e apontar suas

peculiaridades, cumpre diferenciá-lo do download, outra forma de transmissão de conteúdo.
7.

Em primeiro lugar, enquanto o download consiste na transferência permanente de um

arquivo do servidor para o computador do usuário, o streaming, por sua vez, é caracterizado
pela transitoriedade. Isto é, no streaming, não há o armazenamento definitivo dos dados
transmitidos: os dados só são acessíveis pelo cliente enquanto esse estiver conectado ao
servidor. Não há transferência permanente.
8.

Além disso, no streaming, o cliente não precisa aguardar o fim da transmissão para

executar o arquivo. Ele poderá acessar e reproduzir o conteúdo em tempo real conforme as
partes do arquivo vão sendo recebidas e decodificadas por seu computador ou dispositivo
móvel. Tecnicamente, a diferença é melhor explicitada da seguinte forma:
“Há duas formas de transmissão de [conteúdo] armazenado por
meio da Internet, quais sejam: o download e o streaming (e.g. streaming
de vídeo). No modo de download, um usuário faz o download
de um arquivo inteiro e então executa o arquivo. No entanto,
a transferência completa do arquivo no modo de download
geralmente requer longa espera. Em contraste, no modo
streaming, o conteúdo não precisa ser transferido
completamente, como no download, pois é executado na
medida em que as partes do arquivo vão sendo recebidas e
decodificadas”.2 3 (Grifo nosso)
9.

A possibilidade de reprodução instantânea de arquivos, em especial de músicas e

vídeos, resultou na exponencial ampliação do uso do gênero streaming, configurando
verdadeira revolução na forma pela qual os usuários consomem conteúdo na rede.
STJ, REsp nº 1.559.264/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 08.02.2017.
WU, Dapeng; HOU, Y.T.; ZHU, Wenyu; ZHANG, Ya-Qin; PEHA, J.M. Streaming video over the
Internet: approaches and directions. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology,
vol.11, no.3, pp. 282-300, Mar 2001. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/911156. Acesso
em: 02.04.2019.
3 “There are two modes for transmission of stores video over the Internet, namely the download mode and
the streaming mode (i.e., video streaming). In the download mode, a user downloads the entire video file and
then plays back the video file. However, full file transfer in the download mode usually suffers long and
perhaps unacceptable transfer time. In contrast, in the streaming mode, the video content need not be
download in full, but is being played out while parts of the content are being receives and decoded” (tradução
dos autores).
1
2

10.

Contudo, cumpre ressaltar que, sob o guarda-chuva do gênero streaming, é possível

identificar espécies de transmissão de dados, que são diferentes entre si e,
consequentemente, atraem diferentes regimes jurídicos – inclusive para fins da Lei n.º
9.610/98 (“Lei de Direitos Autorais” ou “LDA”).
11.

Assim, merecem maior atenção as seguintes espécies de streaming, que, em razão de

suas diferentes implicações jurídicas, precisam ser pormenorizadas: (i) simulcasting: tratase do uso da tecnologia de streaming para a transmissão de um programa que já está sendo
transmitido “ao vivo” por outros meios, tais como o rádio e a televisão, não sendo possível
qualquer ingerência do usuário no conteúdo transmitido. Por exemplo, atualmente, as
estações de rádios tradicionais costumam transmitir seus conteúdos simultaneamente em
plataformas digitais, de modo a ampliar o número de ouvintes; (ii) webcasting: transmissão
de obras via internet, com a mesma programação para todos os usuários. É o caso das
“estações de rádio” que não prestam seus serviços pelos meios tradicionais (radiodifusão),
mas apenas através de suas plataformas digitais; e, por fim, (iii) streaming interativo: a
transmissão de dados ocorre a partir da escolha de cada usuário individualmente, que pode
selecionar quando, onde e como acessar o arquivo (em geral, músicas e filmes) que deseja.
Dessa forma, não há uma mesma programação para todos os usuários. Ao contrário, cada
um poderá, a partir de sua conta individual, selecionar o que deseja ouvir no momento que
julgar mais apropriado – por essa razão, o streaming interativo é considerado “on demand”.
12.

É importante ressaltar que, no caso do modelo de streaming interativo de músicas, que

se discute na presente demanda, não existe uma programação única. Cada usuário, de
acordo com seu próprio interesse e critério, seleciona a música que deseja ouvir no
recesso do seu lar (ou onde encontrar seu computador/dispositivo eletrônico). Nesse
cenário, em um dado momento, haverá sempre inúmeros usuários ouvindo músicas
completamente diferentes uns dos outros, em tempos completamente distintos, cada um
acessando o conteúdo musical de formas diversas. Enquanto uns podem estar ouvindo
música dentro de casa e em frente ao seu próprio computador, outros estarão inserindo
músicas em suas playlists customizadas para poder escutar enquanto se deslocam pela
cidade. Em ambos os casos, como se vai explicar a seguir, trata-se de acesso e uso de obras
musicais em lugar próprio.
13.

A título ilustrativo, veja-se a seguir gráfico que explicita o procedimento de streaming

interativo:

Fig. 1. “Como funciona o streaming de música” (traduzido pelos autores a partir de:
https://computer.howstuffworks.com/internet/basics/streaming-video-and-audio3.htm)

14.

Como se demonstrará neste estudo, o streaming interativo é dotado de singularidades

que o diferenciam das outras espécies de streaming. E, por essa razão, à luz da Lei de
Direitos Autorais, o streaming interativo deve ser enquadrado como distribuição digital
e não como “execução pública”.
15.

A apreciação da matéria é de enorme relevância para o futuro da música digital, uma

vez que o streaming interativo é atualmente o principal responsável pelo crescimento do
mercado fonográfico mundial. A difusão dessa modalidade, que tem como seus expoentes
atuais no ramo musical empresas como Spotify, Deezer, Apple Music e Pandora, contribuiu
significativamente para a diminuição de downloads ilegais e para a pluralização e
democratização da indústria musical, apresentando-se como principal responsável pelo
reerguimento do setor após o declínio da venda de CDs e a transformação para o digital.

16.

Em 2018, de acordo com relatório elaborado pela Federação Internacional da

Indústria Fonográfica, a distribuição de conteúdo musical por streaming interativo foi o fator
determinante para o crescimento de 9,7% (nove e sete décimos por cento) do mercado
fonográfico mundial4. Segundo o relatório, em escala global, o streaming interativo registrou
aumento de 34% (trinta e quatro por cento) em relação a 2017 e, em razão de seus
duzentos e cinquenta e cinco milhões de assinantes, foi responsável por quase 50%
(cinquenta por cento) da receita da indústria fonográfica.
17.

No Brasil, os números são ainda mais impressionantes: o mercado fonográfico

brasileiro cresceu 15,4% (quinze e quatro décimos por cento) em 2018, dando continuidade
ao maior ritmo de crescimento da última década. Em termos absolutos, o streaming
interativo representou 69,5% (sessenta e nove e cinco décimos por cento) da receita total
da indústria no país5. Importante destacar que, considerando-se apenas os mercados de
vendas físicas e de música digital no Brasil em 2019, o streaming interativo avançou 46% em
relação a 2018, representando mais de 94% das receitas físicas e digitais somadas do setor
fonográfico nacional. A título ilustrativo, veja-se abaixo um gráfico que retrata o mercado
brasileiro de 2018:

4 Segundo o relatório de estatísticas elaborado pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica,
disponível em: https://www.ifpi.org/downloads/GMR2019.pdf. Acesso em: 02.04.2019.
5
Segundo
o
relatório
de
estatísticas
disponível
em:
https://pro-musicabr.org.br/wpcontent/uploads/2019/04/release-brasil-GMR2019-e-mercado-brasileiro-2018.pdff. Acesso em: 02.04.2019.

Fig. 2. “Mercado no Brasil”. Fonte: https://pro-musicabr.org.br/wp-content/uploads/2019/04/releasebrasil-GMR2019-e-mercado-brasileiro-2018.pdf. Acesso em: 08.04.2019.

18.

Diante do cenário atual, marcado pela redução da arrecadação por meio de

“execução pública” e pela expansão contínua do streaming, não surpreende o interesse do
ECAD em enquadrar o streaming interativo como execução pública. Até mesmo porque,
nesse cenário, o ECAD e suas associações recolheriam parte do valor total arrecado com
streaming interativo para si próprios, a título de taxa de administração. Acontece que,
conforme se explicitará, essa intenção colide com os termos da LDA e seria preciso alargar
em muito o conceito de execução pública para que ele alcançasse o streaming interativo, em
especial presumindo que toda utilização de obra musical se daria em local de frequência
coletiva.

19.

O ECAD exerce importante função no sistema de gestão coletiva de direitos autorais

no País, mas é preciso entender quando existe legitimidade para que a entidade atue em
suas funções de arrecadação e distribuição de direitos autorais e quando existe espaço para
que contratos sejam desempenhados em uma nova cadeia de valor que nada tem a ver com
execução pública. Some-se a isso a insurgência da própria entidade contra recente legislação
que procurou dar ao órgão mais transparência e supervisão estatal. José de Oliveira
Ascensão, nesse sentido, afirma que:
“A abolição da supervisão não é uma vitória de autores e outros
titulares. Será uma vitória dos entes de gestão, mas deixa os
titulares de direitos numa situação de desamparo. Não têm a quem
recorrer. A subordinação ao ente de gestão – fora de uma muito
temerária ação judicial – não tem como ser temperada. Não se
retire daqui que os entes de gestão são os inimigos dos autores e
outros titulares. Pelo contrário, são previstos para os servir e a sua
justificação e necessidade não são postas em causa. Mas nenhuma
entidade pode deixar de estar submetida a um controle. Esse
controle não representa uma invasão do poder público, mas uma
garantia dos titulares de direitos intelectuais.”6
20.

Eventual enquadramento do mercado de distribuição de música por streaming

interativo on-demand como “execução pública” contribuirá para desestimular o mercado
fonográfico nacional, impondo pagamento dobrado a qualquer agente que se disponha a
prestar essa atividade no pais.7 Além disso, desestimulará a pluralização e a democratização
da indústria nacional, pois demandará que todos os autores estejam filiados às sociedades
que compõem o ECAD para recolher sua remuneração, impondo verdadeiras barreiras

6 ASCENSÃO, José de Oliveira. A supervisão de gestão coletiva na reforma da LDA. In: WACHOWICZ,
Marcos (org.). Por que mudar a lei de Direito Autoral? Estudos e pareceres. Florianópolis, Editora FUNJAB,
2011. p. 145.
7 Em inglês, a expressão "double dip" (que poderia ser traduzida como "dose dupla") retrata de modo fidedigno
essa dupla cobrança que se tenta aplicar sobre novas atividades como o streaming. Atividades essas que,
diferente das práticas de pirataria, efetuam legitimamente e com eficiência o pagamento devido aos titulares
de direito autoral de forma direta. Cumpre notar que os valores pagos para o ECAD são depois distribuídos
com critérios próprios, que nem sempre são os mais justos ou adequados. Além disso, os valores são pagos
apenas aos associados do ECAD, deixando de fora autores porventura ouvidos através do sistema de
streaming, mas que não são afiliados às associações que compõem a Autora. Por essa razão, para evitar abusos,
foram criados na maior parte dos países órgãos com a finalidade específica de fiscalizar as sociedades
arrecadadores, definindo inclusive os preços que por elas podem ser cobrados. Nos Estados Unidos, por
exemplo, trata-se do chamado Copyright Royalty Board (Conselho de Arrecadação de Royalties dos Direitos
Autorais - http://www.loc.gov/crb/, acesso em 08.04.2019) que previne abusos de preços e fiscaliza a
distribuição dos direitos autorais. As reformas realizadas na legislação brasileira para tratar da supervisão do
ECAD serão tratadas em item posterior.

burocráticas a novos artistas que pretendam divulgar suas músicas nas plataformas de
streaming.
21.

Dessa forma, a manutenção do crescimento do streaming interativo e,

consequentemente, a progressão do mercado fonográfico nacional dependerão de como as
atividades comerciais realizadas por esses empreendimentos tecnológicos serão
interpretadas pelo Poder Judiciário à luz da Lei de Direitos Autorais.
22.

É essa a razão pela qual o presente Recurso Especial transcende o interesse das

partes envolvidas, repercutindo em toda a sociedade.
23.

Salienta-se, desde já, que tal ação não se trata da necessidade de pagamento ou

não dos direitos autorais na oferta de música por streaming interativo. Estes são, sem
sombra de dúvidas, devidos. Trata-se, na verdade, da questão de para quem esses direitos
autorais devem ser pagos: se diretamente aos autores e titulares de direitos, como nos casos
de distribuição, ou ao ECAD, caso se entenda que a atividade prestada é de “execução
pública”.
24.

Em sua argumentação, sustenta o ECAD que o streaming interativo consiste em

“execução pública” e que, portanto, à luz do artigo 68, §4º da LDA, é ele o responsável por
recolher os direitos autorais das obras disponibilizadas nas plataformas que oferecem esse
tipo de serviço. Não nos parece ser esse o melhor entendimento, conforme se demonstrará
a seguir.
25.

Em apertada síntese, o ECAD deseja que todas as espécies do gênero streaming sejam,

independentemente de suas peculiaridades, enquadradas como “execução pública” para fins
de Lei de Direitos Autorais. Isto é, deseja estender a regulamentação de um serviço com
programação definida em tempo real para todos os usuários (simulcasting e webcasting) a um
serviço que, além de não conter programação única, possibilita que cada usuário, de acordo
com seu interesse e critério, escute individualmente, por meio de sua conta ou sessão
privada, a música que selecionou (streaming interativo, on demand).
26.

A seguir, serão melhor exploradas as diferenças entre as espécies de streaming, de

modo a esclarecer que, dada as suas singularidades, não é possível aplicar a todas o mesmo
regime jurídico.

1.2. AS DIFERENÇAS ENTRE O SERVIÇO DE STREAMING INTERATIVO
E OS SERVIÇOS DE SIMULCAST E WEBCAST
27.

A bem da verdade, o serviço de streaming interativo se diferencia substancialmente

dos serviços de simulcasting e de webcasting, enquadrando-se muito mais na hipótese de
distribuição8 digital individualizada para fins da Lei de Direitos Autorais. Isso porque as
empresas que oferecem o streaming interativo não fazem qualquer transmissão destinada a
um público. Ao contrário, é o usuário que define a sua própria programação,
escolhendo o que deseja ouvir.
28.

Nesse sentido, não há que se falar em “execução pública”, mas exclusivamente em

distribuição de música realizada de acordo com a solicitação de cada usuário, com cada
música sendo entregue individualmente a ele por meio do serviço de streaming.
29.

Se trata de situação diametralmente oposta das verificadas nos serviços de simulcasting

e webcasting, nos quais há uma mesma programação para todos os usuários, sendo
coerente, a princípio, falar em “execução pública”, já que um número indeterminado de
pessoas acessa, em tempo real, uma mesma programação captada ao vivo. Como já exposto
anteriormente, simulcasting refere-se à transmissão paralela e simultânea de um mesmo
conteúdo9. Nesse sentido, Marcus Manhães, em suas considerações a respeito do rádio
analógico para o digital no Brasil, afirmou:
"O processo de digitalização da radiodifusão brasileira deverá
ocorrer de forma planejada, em período preestabelecido e
limítrofe. O sistema digital terá que conviver, por alguns anos, com
o sistema analógico, até que seja viável cessarem todas as
transmissões analógicas no país – que implica em substituir todos
os atuais receptores e transmissores. Ao digitalizarem as emissoras
já existentes, pode-se manter por certo período, simultaneamente,
as transmissões digital e analógica, o que denomina-se período de
8 De acordo com a Lei de Direitos Autorais, distribuição é “a colocação à disposição do público do original
ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas,
mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse” (Artigo 5º, IV).

Vale aqui destacar que existe uma outra concepção de simulcast segundo a qual ele seria, sob a ótica do
funcionamento da rede, uma forma de otimizar a qualidade da transmissão do conteúdo, também
pressupondo a transmissão do mesmo conteúdo por vias paralelas. Acerca desta modalidade, explica
Jakob Rieckh: "Em um simulcasting, várias versões diferentes do mesmo vídeo têm que estar disponíveis
para atender às necessidades distintas de cada usuário. Obviamente, essas versões distintas representam
uma enorme redundância. Apesar de codificadas a taxas de bits diferentes, todas representam o mesmo
conteúdo." (RIECKH, Jakob. Scalable Video for Peer-to-Peer Streaming. Masters Thesis, Institute of
Communications and Radio-Frequency Engineering, Technical University of Vienna. 2008. p. 11.
Disponível em: http://publik.tuwien.ac.at/files/PubDat_166631.pdf, acesso em 08.04.2019).
9

simulcasting."10 (Grifo nosso)

30.

Nessa mesma linha de raciocínio, Herman D. Goldberg11, em seu estudo sobre certos

aspectos da relação entre rádio e televisão, descreve um simulcast, ainda pensando fora da
Internet, como um “programa simultaneamente transmitido pela televisão e pelo rádio”.12
31.

Assim, no cenário em que se encontra a presente demanda, o serviço de simulcasting

será verificado quando houver transmissão simultânea “ao vivo” de um mesmo programa
na Internet e em outro meio, tais como o rádio e a televisão. É justamente isso que ocorre
atualmente com algumas estações de rádio, que, de modo a ampliar o seu alcance, são
disponibilizadas também através da Internet. Por sua vez, o webcast ocorre quando há a
transmissão de obras à disposição do público via internet, com a mesma programação para
todos os usuários, limitando substancialmente a possibilidade de participação destes.
Trata-se de modalidade cada vez mais comum, sobretudo se considerarmos a redução de
custos propiciada pela migração integral de estações de rádio para a Internet.
32.

Dessa forma, como ambas as espécies de streaming são transmitidas com programação

definida para uma generalidade de sujeitos indeterminados, pode-se entender que o
simulcasting e o webcasting se enquadrariam no conceito de “execução pública”. Aqui, seria
verificado um verdadeiro uso da Internet como um espaço público.
33.

Situação totalmente oposta é a que se verifica no serviço de streaming interativo, que

acontece on demand.
34.

A partir de seu conceito e de suas características, é evidente que os serviços de

streaming interativo em nada se assemelham ao simulcasting e ao webcasting. Em primeiro lugar,
inexiste no streaming interativo uma programação definida, cabendo ao usuário o papel ativo
de definir o que irá escutar e o momento em que irá escutar. Além disso, o serviço não é
oferecido para uma generalidade indeterminada de sujeitos, mas, ao contrário, é
acessado por cada usuário individualmente por meio de sua conta ou sessão
10 MANHÃES, Marcus. Desafios Técnicos para o Rádio Digital Brasileiro. SinTPq- Sindicato dos
Trabalhadores
em
Pesquisa,
Ciência
e
Tecnologia.
p.
2.
Disponível
em:
http://www.fndc.org.br/arquivos/Desafiostecnicos_rd.pdf (acesso em 02.04.2019).
11 GOLDBERG, Herman D. Liking and Retention of a Simulcast. The Public Opinion Quaterly. Oxford:
Oxford University Press on behalf of the American Association for Public Opinion Research. Vol. 14, No. 1
(Spring, 1950), pp. 141-142. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/2745906 (acesso em
08.04.2019).
12 “(A) program simultaneously broadcast by television and radio” (tradução dos autores).

pessoal. Portanto, o papel desses serviços é de mero distribuidor da obra através de
streaming, atendendo a cada pedido individualizado de cada usuário. Assim, não há o que se
falar em “execução pública”.
35.

Há atualmente serviços on-demand de filmes e séries e até mesmo de softwares e jogos

de computador. O serviço de vídeo on-demand na televisão digital, entre outros, é descrito
por Marcelo Sacrini como:
"Possibilidade de acesso a conteúdos disponíveis em um
repositório, que poderá ser a própria emissora ou provedores
específicos, para que o usuário os recupere conforme seu
interesse, necessidade e tempo. O recurso pode ser combinado
com a elaboração personalizada do guia de conteúdo, mencionada
anteriormente."13 (Grifo nosso)

36.

Vale lembrar ainda que o sistema de streaming interativo em nada se assemelha com a

transmissão de rádio ou televisão. Estes disseminam a mesma programação
simultaneamente para todos os receptores, fazendo o chamado “broadcasting” ou
“radiodifusão” nos termos da Lei de Direitos Autorais.
37.

Por sua vez, o serviço analisado no presente caso concreto não faz qualquer

transmissão destinada a um público indeterminado. Ao contrário, cada usuário escolhe o
que quer receber. As empresas provedoras do serviço de streaming interativo cumprem, na
verdade, o papel passivo de enviar a música solicitada. O papel ativo – de definir a
programação – é desempenhado exclusivamente pelo usuário.
38.

Essas diferenças merecem atenção. O streaming, assim com o meio virtual, não é

homogêneo e a adoção de uma tese jurídica genérica que englobe todas as suas
espécies não é a resposta adequada. Assim, a despeito das modalidades de simulcasting e
de webcasting se enquadrarem em “execução pública” como decidiu o E. Superior Tribunal
de Justiça no REsp nº 1.559.264/RJ, o serviço de streaming interativo deve ser enquadrado
na modalidade de “distribuição digital”, como se demonstrará a seguir.

SACRINI, Marcelo. O Uso da Televisão Digital no Contexto Educativo. Educação Temática Digital,
Campinas, v.7, n.1, pp. 39-56, dez 2005.
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONCEITO DE “EXECUÇÃO PÚBLICA”
39.

A execução pública é uma das várias modalidades de utilização das obras autorais, a

qual consiste em fato gerador que confere competência às entidades de gestão coletiva para
arrecadarem os valores devidos por sua realização. Em outras palavras, quando há
execução pública, os direitos autorais devem ser recolhidos ao ECAD. É esta a previsão do
artigo 68 da Lei nº 9610/98. Veja-se:
"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. (...)
§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições
musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas,
remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras
audiovisuais, em locais de frequência coletiva, por quaisquer
processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer
modalidade, e a exibição cinematográfica.
§ 3º Consideram-se locais de frequência 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."
40.

Em especial sobre execução pública, o parágrafo segundo do artigo 68 dispõe que a

mesma possui duas formas distintas de comunicação: a execução pública direta, que é
aquela realizada em local de frequência coletiva, e a execução pública indireta, que se realiza
mediante radiodifusão ou transmissão de qualquer modalidade, além da exibição
cinematográfica. Como se verá a seguir, em nenhuma delas enquadra-se o streaming
interativo.
41.

O Código Civil de 1916, ao dispor sobre a execução pública de obras teatrais ou

musicais, garantia ao autor a prerrogativa de autorizá-la somente quando ela fosse feita
mediante remuneração. Dessa forma, a caracterização como “execução pública” era

casuística, pois era necessário verificar se o seu uso tinha fins lucrativos ou não. Sobre o
tema, Clóvis Beviláqua apontou:
"A música e a composição cênica não se publicam sem o
consentimento do autor. Depois de publicados, quem as adquire
faz delas o uso, a que se prestam, menos o de executá-las por
dinheiro. Para as audições retribuídas subsiste o direito do autor.
Não, há, porém, ofensa aos direitos do autor, quando a receita do
espetáculo ou do concerto é destinada a um fim de beneficência, e
os artistas ou amadores não recebem remuneração."14
42.

Atualmente, a Lei de Direitos Autorais não prevê qualquer exigência de que a

caracterização de execução pública dependa de intuito lucrativo. Conforme explicita
Manoel J. Pereira dos Santos:
"o regime da execução pública sofreu sensível evolução ao longo
dos últimos anos de forma que, dos dois requisitos existentes
inicialmente, ou seja, o uso público e a finalidade econômica, resta
hoje apenas um para a aplicação do artigo 68 da Lei nº 9610/98:
que se trate de execução fora do âmbito privado."15
43.

Dessa forma, na legislação atual, tem-se na caracterização de sua condição como

sendo “pública” para medir o que seria passível de arrecadação pelas entidades de gestão
coletiva ou não. O aspecto lucro se tornou, à luz da Lei nº 9.610/98, irrelevante.
44.

E, como mencionado, a execução pública pode ser direta ("local de frequência

coletiva") ou indireta (transmissão, radiodifusão e exibição cinematográfica).
45.

Quanto à “execução pública direta”, a Lei de Direitos Autorais relaciona

minuciosamente os locais que considera de frequência coletiva logo no parágrafo terceiro
do artigo 68 da Lei de Direitos Autorais (teatros, cinemas, salões de baile ou concertos,
boates, bares, clubes etc.). E o que não seria execução pública? O uso da obra
individualizado, no qual cada ouvinte escuta o conteúdo musical escolhido, e interage com
ele da forma como achar melhor, sem qualquer interferência de terceiros, nem mesmo do
distribuidor originário do conteúdo.
14 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, v. I. Rio de Janeiro: Editora Rio,
1973; p. 1123.
15 SANTOS, M. J. P. Execução pública musical na internet: rádios e TVs virtuais. (Parecer). Revista da
ABPI, n.103, Nov/Dez 2009; p. 55.

46.

Ao diferenciar o uso de um exemplar de qualquer obra no espaço privado de seu uso

em público, Bittar leciona com precisão:
“Com efeito, o adquirente integra a seu patrimônio, com a
aquisição, apenas o corpo físico ou mecânico (o livro, a tela, a fita,
o disco) e não sua forma estética (corpo místico, ou a criação em
si), de sorte que apenas lhe compete a respectiva fruição em
seu âmbito privado, para os fins próprios (aquisição de
conhecimentos, entretenimento, lazer, deleite). Daí não poder
fazer dela qualquer outro uso que importe em circulação
econômica, sob pena de violação de direitos autorais.”16 (Grifo
nosso)
47.

É nesse cenário que se verifica o streaming interativo, no qual o usuário, em seu

âmbito privado e por meio de sua conta individual, seleciona e escuta a obra que quiser
para fins próprios – em total oposição ao conceito de “execução pública”. Em outras
palavras, o usuário recebe sua seleção musical a partir de seu dispositivo eletrônico, seleção
esta completamente diferente da de qualquer outro usuário.
48.

Ao comentar os dispositivos da Lei nº 5.988/1973, antiga Lei de Direitos Autorais,

José de Oliveira Ascensão discorre sobre o conceito de lugar público. Para o autor, não há
dificuldades em se reconhecer como o local no qual se congregam espectadores.17
49.

Além do uso em espaços de frequência coletiva, a Lei de Direitos Autorais determina

que algumas modalidades de transmissão se enquadram no conceito de "execução pública".
Trata-se da modalidade de “execução pública indireta”. Nessa perspectiva, é preciso
explorar a ratio das hipóteses previstas no parágrafo segundo do artigo 68: "radiodifusão ou
transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica”.
50.

Em termos técnicos, Fábio Ulhoa Coelho define a radiodifusão como “difusão de

sons ou de imagens por meio de ondas radioelétricas destinadas à recepção pelo público”18.
A bem da verdade, as emissoras de radiodifusão e empresas de televisão estão submetidas
ao pagamento dos direitos decorrentes da execução pública mesmo quando a transmissão
não é realizada para local de frequência coletiva. A razão para isso é que essas operadoras
transmitem a mesma programação, centralizada e definida pelo próprio emissor, para todos
os receptores. Nesses cenários, o caráter público é evidenciado pela simultaneidade das
BITTAR, Carlos Alberto. Direito do Autor. 1994, p. 51-52.
ASCENSÃO, José. Direito Autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 197.
18 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil – Vol. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 369.
16
17

recepções, ou seja, pelo fato de os ouvintes receberem todos ao mesmo tempo o mesmo
conteúdo.
51.

Em sentido contrário, o streaming interativo não se equipara a essa modalidade de

transmissão por radiodifusão ou televisão, mas equipara-se de fato à distribuição.
52.

Ora, o conteúdo do streaming é definido pelo próprio usuário. Dessa forma, é como

se o usuário entrasse em uma loja e lá adquirisse as músicas que fossem do seu interesse. A
diferença é que a distribuição, em vez de ser física, é mediada pela Internet. E essa não é
uma diferença trivial: a internet é expressamente excluída das modalidades de radiodifusão
e transmissão no ordenamento jurídico pátrio.
53.

A esse respeito, a Internet tem sua definição regulada pela Norma nº 04/95 da

Anatel19 que a exclui e a diferencia expressamente, inclusive do ponto de vista regulatório,
da radiodifusão e similares. Para Demócrito Reinaldo Filho, “a internet opera como um
esquema de transmissão muito mais complexo e desordenado, que funciona tanto como
meio de comunicação social quanto um sistema de comunicação privado”20. A
Internet, então, seria um veículo de comunicação com titularidade neutra para uso
compartilhado entre ofertantes de serviços, seus produtos e os usuários finais.21
54.

Dessa forma, é a efetiva atividade desenvolvida através da Internet que determinará

sua configuração como “execução pública” ou como comunicação privada. Como exposto
em momento anterior, por exemplo, as modalidades de streaming ensejam usos diferentes:
enquanto o simulcasting e o webcasting consistiriam em execução pública, o streaming interativo
consiste em comunicação privada, individualizada a cada usuário.
55.

Em termos metafóricos, pode-se considerar a Internet como uma grande rua pública,

na qual cada carro ali presente corresponde a um uso particular que é feito da Internet. Na
situação dos aplicativos que fornecem o serviço de streaming interativo, os usuários estão,
cada um em seu próprio carro, escutando suas músicas de modo individualizado, o que
ANATEL, Norma 04/95, aprovada pela Portaria do Ministério das Comunicações nº 148/95 (internet
é "o conjunto de redes, os meios de transmissão e comutação, roteadores, equipamentos e protocolos
necessários à comunicação entre computadores, bem como o software e os dados contidos nesses
computadores").
20 REINALDO FILHO, Demócrito. Responsabilidade por Publicações na Internet. Rio de Janeiro: Forense,
2005. p. 17.
21 CORREA DE MELLO. Roberto. ECAD e Internet: Como arrecadar Direitos na Rede – O uso
compartilhado – a Natureza Jurídica da Relação que se estabelece. In Revista de Direito Autoral. Ano I –
Número II – fevereiro de 2005. Lumen Juris. p. 66.
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configuraria um uso privado da Internet. Dessa forma, não é correto afirmar que a Internet
é, em todas as situações, um local de frequência coletiva.
56.

Se pudermos ampliar ainda a metáfora da rua e carros, vale lembrar que

recentemente a Lei nº 13.640/2018 incluiu o transporte remunerado privado individual de
passageiros na Política Nacional de Mobilidade Urbana, dando a essa modalidade a seguinte
conceituação: “serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público,
para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente
por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de
comunicação em rede.” Esse conceito é importante porque mostra como o legislador
reconhece que aplicações oferecidas através da Internet, como Uber e 99, podem ser não
abertas ao público, demandando um cadastro e a criação de uma sessão para que o serviço
seja acessado. O carro que virá buscar o usuário está na rua, local de frequência de coletiva,
mas o uso da aplicação é individualizado. A mesma lógica vale para as plataformas de
streaming, que embora acessadas pela Internet, não estão abertas ao público, para usar a
linguagem da Lei, demandando a criação de uma conta para o seu uso. Nesse sentido, devese notar também o uso individualizado que é feito de determinadas plataformas sem a
necessidade de criação de contas individuais, como é o caso do Youtube.
57.

Nessa mesma perspectiva, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por exemplo,

já decidiu que não haveria propaganda eleitoral irregular em página pessoal na rede social
Orkut porque a mesma não poderia ser considerada como “pública”, embora seja acessível
ao público em geral, uma vez que para acessá-la seria necessário que o interessado tivesse
prévio conhecimento da mesma.22
58.

Na mesma linha de argumentação, ao apresentar voto dissidente no âmbito do

REsp nº 1.559.264, o Ilustre Ministro Marco Aurélio Belizze afirmou: “nessa esteira,
ressalto que não é a mera existência de determinado dado, no mundo virtual, que lhe
assegura sua publicidade. Há ambientes virtuais indiscutivelmente privados e sigilosos (e.g.,
e-mails, sites de contas bancárias), bem como ambientes de acesso restrito (e.g., perfis
sociais, conforme a configuração individual), ainda que essa privacidade não decorra
diretamente da lei e seja assegurada tão somente por contrato”. Em seguida, o I. Ministro
vincula de modo importante o debate com o tema dos dados pessoais: “tanto que não se

22

TRE, Recurso Cível nº 25866; j. 21.08.2007.

pode olvidar a existência de diversos debates acerca dos deveres de confidencialidade e
preservação de dados pessoais nas trocas eletrônicas”.
59.

Como bem apontado pelo Ministro, a disciplina dos dados pessoais corrobora a tese

de que o streaming interativo não é “execução pública”. Ora, o serviço é tão individualizado
que os operadores desses serviços coletam os dados pessoais de cada um dos clientes e,
após trata-los, apresentam uma série de sugestões personalizadas com base no gosto de
cada um dos usuários. Essa dinâmica não é verificada em espaços de execução pública,
como o simulcasting e/ou o webcasting, uma vez que a generalidade indeterminada de
indivíduos impede a personalização individual do serviço.
60.

O entendimento prevalecente no REsp nº 1.559.264, que identifica toda transmissão

na Internet como sendo feita em local público, apresenta um outro efeito colateral
indesejado: ele, da forma totalizante como foi desenhado, simplesmente elimina os espaços
privados na Internet. Ao se seguir a tese de que toda transmissão na Internet se dá em um
local público, está criada a presunção de publicidade das informações que circulam na rede.
Seriam então públicos os dados de audição musical na rede? E os dados pessoais inseridos
em uma transação bancária online estariam também sendo trafegados em um “local
público”?
61.

A própria Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18), em seu artigo 7º, §3º,

após indicar os requisitos para tratamento de dados pessoais, ressalva a situação específica
dos dados pessoais que podem ser acessados publicamente. Segundo o dispositivo: “o
tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e
o interesse público que justificam a sua disponibilização.” Será que, pelo entendimento
firmado no STJ, todos os dados pessoais inseridos na Internet seriam então “dados
pessoais cujo acesso é público”?
62.

Parece claro que a Internet possui ambientes públicos e privados. Diferenciar o

regime jurídico aplicável a cada um deles é igualmente importante tanto para se delimitar o
enquadramento dos dados pessoais como para a definição do regime próprio de exercício
dos direitos autorais, se execução pública ou distribuição.
63.

Nesse sentido, cumpre destacar o alerta de Pedro Marcos Nunes Barbosa ao analisar

os efeitos da decisão do STJ sobre streaming como sendo uma forma de transmissão em
local público:

“Nesta senda, há uma indisfarçável tensão de que qualquer utência
musical online configure execução pública, extirpando direitos
fundamentais individuais tais como a privacidade de que cuida o
art. 5º, X, da CRFB. Noutras palavras, se toda audiência musical na
“grande rede” constitui ambiente público, o STJ – levando sua
decisão às consequências máximas – acabou por eliminar a “vida
privada” da cidadania – mesmo em seus lares, quando acessarem
conteúdo musical via streaming. É preciso se atentar que se até
mesmo o sigilo comunicacional (inciso XII, do artigo
constitucional supra mencionado), inclusive nas interlocuções
havidas online, é técnica jurídica de resguardo à esfera íntima, a
presunção de publicidade também vilipendia tal valor e regra
jurídica.”23
64.

Vale destacar que, ao expandir o conceito de execução pública mesmo para os

ambientes privados da Internet, protegidos por login ou senha, ou cujo acesso ou forma de
utilização é claramente individualizada, a decisão do STJ alcançaria até mesmo os
conteúdos musicais trocados em grupos de WhatsApp. Quantos memes ou arquivos
contendo áudio musical não são trocados todos os dias no Brasil entre grupos do aplicativo
de mensagem instantânea? Se parece claro que é inapropriado se falar em execução pública
nesses espaços, o mesmo se dá com o streaming interativo, já que em ambos os casos cada
usuário vai poder ouvir o arquivo musical quando quiser, sem qualquer simultaneidade que
caracterizaria a execução pública.
65.

Esse posicionamento encontra respaldo no direito comparado. No ordenamento

jurídico dos Estados Unidos, por exemplo, o conceito de execução pública é
tradicionalmente entendido como uma performance cujo público a quem a execução se
destina ultrapasse o indivíduo ou seu círculo familiar. Nesse sentido, a Lei norteamericana no título 17, capitulo 1, § 101 do U.S. Code caracteriza como pública a
execução quando a obra é executada ou exibida em lugar aberto ao público ou em qualquer
lugar onde um número substancial de pessoas de fora de um determinado círculo familiar
ou social esteja reunido.24 À luz desse conceito, a reprodução de músicas por streaming
interativo não configuraria “execução pública”.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. O STJ e o streaming. Comentários ao recém-julgado REsp
1.559.264/RJ.
In
JOTA,
Disponível
em
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/especiais/o-stj-e-o-streaming-07052017.
Acesso em 18.06.2019.
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Essa é a redação do artigo 17 U.S.C. §101: "to perform or display it at a place open to the public or at
any place where a substantial number of persons outside of a normal circle of a family and its social
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66.

No ordenamento jurídico pátrio, como restou demonstrado na presente seção, o

streaming interativo não se encaixa nem no conceito de “execução pública direta” – uma vez
que não ocorre em locais de frequência coletiva – nem no conceito de “execução pública
indireta” – já que a Internet não se confunde com a radiodifusão ou transmissões desta
natureza.
67.

Vale destacar que a presente lide nada mais é do que o fechamento de duas décadas

nas quais o ECAD buscou, a cada nova tecnologia, enquadrar arbitrariamente o seu
desenvolvimento como “execução pública”. É o que se apontará no item a seguir.

2.1. AS CONSTANTES TENTATIVAS DE ENQUADRAR AS NOVAS
TECNOLOCIAS COMO “EXECUÇÃO PÚBLICA”
68.

Uma vez caracterizado o que se deve entender por execução pública, cumpre então

fornecer mais detalhes sobre como as entidades responsáveis pela gestão coletiva de
direitos autorais vêm buscando, ao longo dos últimos dez anos, enquadrar como tal cada
nova forma de exploração de conteúdo musical permitida pelo avanço tecnológico.
69.

Trata-se de postura reiterada, que começou com a tentativa de enquadrar os ringtones

em execução pública, passando pelo download de arquivo MP3 e, atualmente, recai sobre a
modalidade de streaming interativo.

2.1.1 RINGTONE NÃO É EXECUÇÃO PÚBLICA
70.

Os ringtones são cópias digitais de músicas, geralmente com cerca de 30 segundos de

duração, usadas em especial na década passada por aparelhos celulares para sinalizarem o
recebimento de chamadas telefônicas ou de mensagens de texto. Os truetones, por sua vez,
espécie de ringtones, são gravações de áudio, em geral trechos de músicas, em formatos
comuns, como MP3.25 Os ringtones podiam ser obtidos de diversas formas, mas os usuários
costumavam baixá-los a partir de suas próprias operadoras de telefonia móvel.

acquaintances is gathered;” Tradução livre: Para executar ou exibir uma obra “publicamente” significa:
executá-la ou exibi-la em local aberto ao público ou em qualquer local onde um número substancial de
pessoas de fora de um circulo familiar normal e seus conhecidos, se reúnam.
25 Para
definições sobre ringtones e truetones, vide: http://en.wikipedia.org/wiki/Ringtone e
http://en.wikipedia.org/wiki/Truetone (acessadas em 08.04.2019).

71.

Como era de se esperar, sociedades arrecadadoras no exterior começaram a notificar

as operadoras com o fim de buscarem acordos relativos à cobrança por execução pública, a
despeito da existência prévia de autorização dos titulares de direitos autorais para utilização
das músicas. No Brasil, ainda em 2005, a advogada e superintendente do ECAD, Glória
Braga, apresentou a sua visão a respeito da utilização de músicas na internet ou em
qualquer meio digital: qualquer utilização, independente de sua finalidade (venda de
músicas, rádios virtuais etc.), “se dá por meio de transmissões”. Segundo a mesma, “[a]í
está presente o direito de execução pública musical. E nesse caso, não se diga, que a
música necessariamente precise ser ouvida, mas ela precisa apenas ser o conteúdo dessas
transmissões.”26
72.

Com esse entendimento, o ECAD passou a estabelecer percentuais sobre a receita

bruta obtida com a comercialização de ringtones e truetones (2,5% e 3,75%, respectivamente),
que seriam devidos a título de royalties pela execução pública de obras musicais.27
73.

No entanto, coerentemente, esse entendimento que buscava reconhecer a simples

transmissão de um ringtone como ato de execução pública não prosperou.
74.

Nos Estados Unidos, por exemplo, uma Corte Distrital (District Court for the Southern

District of New York), em decisão de 2009, negou a existência de direito de arrecadação
royalties pela execução pública de ringtones. A decisão envolveu uma disputa entre Verizon
Wireless, a maior operadora de telefones celulares dos Estados Unidos, e a American
Society of Composers, Authors and Publisher (“ASCAP”), uma das três organizações
responsáveis pela arrecadação de royalties pela execução pública de obras protegidas por
direitos autorais em nome de seus membros (compositores e letristas) nos Estados Unidos.
75.

A ASCAP argumentava que a Verizon estaria realizando a execução pública de obras

musicais ao disponibilizar downloads de ringtones para seus consumidores e seria direta e

26
BRAGA, Gloria. "Não há conflito entre novas tecnologias e direito autoral". In:
http://www.conjur.com.br/2005-jul-05/nao_conflito_entre_novas_tecnologias_direito_autoral
(acessada em 08.04.2019).
27 Dados disponibilizados pela Signals Telecom Consulting em pesquisa acessível no endereço:
http://www.administradores.com.br/informe-se/informativo/celulares-mercado-latino-de-ringtonesatingira-us-1-6- bi-em-2012-conheca-precos/13784/ (acessada em 08.04.2019).

secundariamente responsável pela execução pública de obras musicais quando os seus
consumidores utilizassem ringtones em seus telefones celulares.28
76.

Segundo o Copyright Act norte-americano, para executar “publicamente” uma

música seria necessário (1) executá-la em um lugar aberto ao público ou em qualquer lugar
com um número substancial de pessoas fora do círculo normal de uma família e seus
conhecidos; ou (2) transmitir ou, de outro modo, comunicar uma execução da obra para
um lugar especificado na cláusula (1) ou para o público, por meio de qualquer dispositivo
ou processo, se os membros do público capazes de receberem a execução a receberem no
mesmo lugar ou em lugares separados e ao mesmo tempo ou em tempos diferentes. A
ASCAP argumentava que a transmissão de downloads se encaixaria na cláusula de
transmissão (2).
77.

No entanto, a Corte entendeu que não se trataria de execução pública, pois como o

ato de fazer o download de um único ringtone envolveria a transmissão de uma
única cópia da música para um consumidor, não se trataria de transmissão para o
público. Além disso, segundo a Corte, não se trataria tampouco de “execução”, a qual
dependeria de uma “percepção contemporânea”. Como o download de um ringtone seria mais
uma transmissão de dados do que propriamente uma transmissão musical, o download em si
não caracterizaria execução perceptível de uma música.
78.

A Corte também rejeitou o argumento da ASCAP de que haveria execução pública

quando os telefones celulares executam ringtones para sinalizar o recebimento de chamadas
telefônicas. Para isso, considerou duas exceções aos direitos de execução pública previstas
no Copyright Act, quais sejam: execuções no âmbito do círculo normal da família e de
conhecidos e execuções sem o objetivo de obter vantagem comercial direta ou indireta.
79.

No âmbito da Lei de Direitos Autorais brasileira, ainda é possível lançar mão de

outros argumentos para desconstruir a tese de que os ringtones e truetones configurariam
“execução pública”. Em primeiro lugar, a utilização do toque telefônico não
necessariamente ocorre em locais de frequência coletiva, sendo o aparelho móvel de uso

28 Para um resumo da decisão, vide “Court Tules no Public Performance for Rigntones”:
http://www.djcounsel.com/?p=222. O inteiro teor da decisão pode ser encontrado aqui:
http://www.s288863476.onlinehome.us/DJCounsel-WordPress/wpcontent/uploads/2009/10/Verizon_Order.pdf (acesso em 08.04.2019).

privado do proprietário. Além disso, a LDA, no artigo 46, V, dispõe que não constitui
ofensa aos direitos autorais a utilização de fonogramas em estabelecimentos comerciais (no
caso em questão, o site das próprias operadoras) exclusivamente para demonstração à
clientela.29

2.1.2. DOWNLOAD DE MÚSICA NÃO É EXECUÇÃO PÚBLICA
80.

Em 2011, segundo pesquisa da Nielsen e da Billboard, a venda de música em

formato digital havia se tornado o principal modelo de negócio da indústria fonográfica
norte-americana, ultrapassando, pela primeira vez, a comercialização em loja física.
Naquele ano, o download de músicas subiu 8,4%, enquanto a venda física caiu 5% em
comparação com o ano anterior.30
81.

Em 2018, contudo, sobretudo em razão da ampliação do streaming interativo, o

download de músicas caiu 21,2% em relação a 2017, conforme relatório da Federação
Internacional da Indústria Fonográfica31.
82.

Assim como no caso dos ringtones, as sociedades arrecadadoras tentaram emplacar a

tese de que os downloads envolveriam a execução pública de obras musicais. Esse
entendimento não encontra qualquer tipo de amparo na doutrina nacional. Manoel J.
Pereira dos Santos, em parecer sobre o tema, afirma que o fornecimento de obras musicais
em “lojas virtuais” envolve a reprodução e não a execução pública de música. A natureza
jurídica do ato seria a realização de cópia e o armazenamento desta por meio eletrônico.32
83.

Essa compreensão do tema é compartilhada por Nehemias Gueiros Jr. Segundo o

autor, o download não configuraria execução pública, e sim distribuição de obras intelectuais.
Dessa forma, o melhor dispositivo da Lei de Direitos Autorais para definir a natureza dos
downloads seria o artigo 5º, inciso IV, que trata da distribuição (“a colocação à disposição do
público, do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou
ROSA, Dirceu. Ringtones e Direito Autoral: Conflitos sobre Pagamentos por Execução Pública. In: Revista
de Direito Autoral – Ano II, Número III, Agosto de 2005.
30 Folha: "Download de música supera pela primeira vez a venda de CDs nos Estados Unidos"
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1031199-download-de-musicas-supera-a-venda-de-cds-pelaprimeira-vez- nos-eua.shtml. Acesso em 08.04.2019.
31 Disponível em: <https://pro-musicabr.org.br/wp-content/uploads/2019/04/GMR2019.pdf> Acesso em:
08.04.2019.
32 SANTOS, M. J. P. Execução pública musical na internet: rádios e TVs virtuais. (Parecer). Revista da ABPI,
n. 103, Nov/Dez 2009; p. 62.
29

execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de
transferência de propriedade ou posse.”).33
84.

Nos Estados Unidos, a questão chegou à Suprema Corte, que se recusou a revisar a

decisão da Corte de Apelações de Nova Iorque, a qual havia determinado que o mero
download de uma obra musical não pode ser enquadrado como execução pública.
85.

Na ação original da ASCAP contra as empresas Yahoo! e RealNetworks, a sociedade

arrecadadora alegava que downloads de arquivos musicais e ringtones constituiriam execuções
públicas na medida em que “transmitem ou de toda forma comunicam uma execução”. A
Corte de Apelações entendeu que não se trataria de “execução”, na medida em que o
simples ato de enviar uma gravação (eletrônica ou outro tipo) para um potencial ouvinte
não se encaixa em nenhum dos termos legais que definem “execução”. Assim, um download
não seria uma execução, segundo definição legal (Seção 101 do Copyright Act), já que não
é “executado de qualquer maneira perceptível durante as transferências”. Inconformada
com a decisão, a ASCAP recorreu à Suprema Corte, que se recusou a apreciar a matéria,
validando a posição da Corte de Apelações.34
86.

Nessa mesma linha de raciocínio, pode-se afirmar que o ato de enviar uma gravação

para potencial ouvinte, mediante a solicitação deste, sem a necessidade de transferência
permanente do arquivo (definição de streaming interativo) também não configuraria
“execução pública”, atraindo para si o regime dispensado à distribuição.

3. O ENQUADRAMENTO DO STREAMING INTERATIVO ON DEMAND
COMO DISTRIBUIÇÃO DIGITAL. INOCORRÊNCIA DE “EXECUÇÃO
PÚBLICA”
87.

O presente Recurso Especial materializa o momento em que canais de streaming

interativo já estão consolidados na Internet e despontam como a principal fonte de
recursos da indústria fonográfica. Conforme exaustivamente demonstrado no presente
estudo multidisciplinar, a atividade outrora desenvolvida através do SONORA e
atualmente exercida por diversos novos players envolve a prestação de streaming interativo,
33
GUEIROS,
Nehemias.
"Download
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Execução
Pública",
in
http://correiodobrasil.com.br/download- digital-nao-e-execucao-publica/353123/ (acessada em 21.01.2012)
34 Para o inteiro teor da decisão vide: http://www.justice.gov/osg/briefs/2010/0responses/20101337.resp.pdf
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"US
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Rejects
Music
Download
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sendo oferecida aos usuários a possibilidade de ouvir, de acordo com sua escolha
totalmente individualizada, as músicas disponíveis na plataforma.
88.

Contudo, nos mesmos moldes do que se demonstrou em relação aos ringtones e aos

downloads de música, as entidades responsáveis pela gestão coletiva dos direitos autorais
buscaram enquadrar essas atividades de streaming como “execução pública” a pretexto de
poder arrecadar sobre o seu desenvolvimento.
89.

Como bem destacou o Ministro Marco Aurélio Bellizze em seu voto no

REsp 1.559.264/RJ, os limites da atuação do ECAD devem respeitar “a finalidade prática
da adoção dessa engenharia institucional, valorada juridicamente, a fim de manter-se a
coerência do sistema brasileiro (...) Nesse cenário controverso, o Poder Judiciário deve
conservar posição sóbria e prudente, a fim de garantir a aplicação da lei vigente porém
respeitando os limites definidos pelo legislador, não devendo assim ampliar o espaço
legalmente demarcado para a atuação de entidade sob pena de acrescer danos sociais
laterais não admitidos pela lei vigente”.
90.

Infelizmente, não é essa postura que tem sido adotada pelo ECAD.

91.

Em diversas oportunidades, o ECAD alegou que o streaming interativo deve ser

enquadrado como execução pública em razão da sua semelhança com a sonorização de
quartos de hotéis, situação já reconhecida pelo Judiciário como “execução pública”. Não
nos parece que tal posicionamento que deveria prevalecer, já que os serviços são
completamente distintos. Nesse sentido, o professor Manoel J. Pereira dos Santos refuta
essa equiparação, evidenciando que o ato de se escutar uma música por streaming
individualizado em nada se assemelha à sonorização de um quarto de hotel:
"O ambiente em que, no serviço especial de streaming, o usuário
ouve músicas disponibilizadas pelo provedor tem características
diferentes. Primeiro, porque não se trata de sonorização ambiental,
mas de seleção pessoal do usuário. O próprio ECAD, na tabela
de preços que elaborou, distingue a 'ambientação de sites' das
demais modalidades de utilização. Segundo, porque, embora o
espaço seja acessível a qualquer pessoa, é necessário haver uma
ação individualizada do usuário para que a música possa ser
ouvida. É verdade que, nesse caso, o usuário tanto pode,
mediante interatividade, selecionar músicas que deseja ouvir,
como tem a faculdade de receber programas com conteúdo
predefinido, sem interatividade, mediante download.

Entendemos que, em ambos os casos, não se trata
efetivamente de execução pública, mas do que já se
denominou de 'distribuição individualizada' de fonogramas
que não se enquadra no escopo do artigo 68 da Lei n.º
9.610/98, visto tratar-se de utilização isolada e não coletiva."35
(Grifo nosso).
92.

É este de fato o posicionamento que deve prevalecer: o enquadramento do streaming

interativo on demand como “distribuição” nos moldes do artigo 5º, IV, da Lei de Direitos
Autorais.
93.

Segundo a definição legal, distribuição é “a colocação à disposição do público do

original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções
fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência
de propriedade ou posse”.
94.

A bem da verdade, tal definição não fora pensada para os tempos de Internet, como

ocorre com grande parte do que ainda hoje é a Lei nº 9.610/98. Todavia, o ambiente virtual
tem imposto tanto ao operador do direito quanto à própria sociedade uma revisão de
conceitos até então bem delimitados, desafiando os preceitos estruturais dos direitos
autorais.36 É nesse cenário que se deve reconhecer no conceito do artigo 5º, IV, da LDA as
hipóteses de streaming interativo. Afinal, este serviço nada mais é do que a colocação à
disposição do público de fonogramas na Internet. E, sob essa perspectiva, o usuário
escolherá um dentre os fonogramas que estão à sua disposição no aplicativo ou no website.
95.

Nessa mesma linha de entendimento sobre streaming como distribuição digital, o

Desembargador José Carlos Costa Netto assim se manifestou:
“IV. A QUESTÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA MUSICAL NA
INTERNET: O STREAMING
Sob o aspecto específico, a respeito do sistema de execução de
obra musical em rede de computadores, cabe destacar duas
hipóteses especiais. A primeira diz respeito à possibilidade criada
pelas denominadas rádios virtuais ou on-line que fornecem um
serviço de seleção, pelo próprio usuário — ouvinte da
programação — a ser objeto da execução específica para o
computador do usuário que a selecionou. Assim, indaga-se, se esse
sistema se limitar à execução dos fonogramas selecionados pelo
SANTOS, M. J. P. Execução pública musical na internet: rádios e TVs virtuais. (Parecer). Revista da
ABPI, n. 103, Nov/Dez 2009; p. 60.
36 PARANAGUA, Pedro; BRANCO, Sérgio. Direitos Autorais. Rio de Janeiro: FGV, 2009. p. 21.
35

usuário sem possibilidade de download, qual a sua implicação no
regime de direito autoral.
A questão é delicada pois foge ao sistema convencional de
execução pública, onde não há a interação individualizada do
ouvinte. No caso dessa possibilidade de interação (seleção de
fonogramas a serem ouvidos), essa modalidade de utilização
pode ser caracterizada como verdadeira "distribuição
individualizada" de fonogramas: o computador (receptor) do
usuário estaria mais próximo das funções de um CD player
do que das de um aparelho de rádio. Portanto, essa modalidade
de utilização, em princípio, se insere mais na órbita de controle
direto dos titulares do que nas atribuições do ECAD - Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição, relacionadas às atividades
de execução pública convencionais de obras musicais."37 (Grifo
nosso)
96.

Deve-se aqui, com toda transparência, afirmar que o Desembargador já se

pronunciou de formas opostas sobre o tema. Ainda assim, nos parece pertinente colacionar
o seu entendimento já que traz uma figura muito didática ao assemelhar o streaming
interativo com a relação que a pessoa teria com um CD player, ou seja, com o aparelho de
sua escolha para a execução de músicas de forma individualizada e privada.
97.

E, como bem aponta o autor, a questão da distribuição individualizada pela Internet

se insere na "órbita de controle direto dos titulares". Assim, mais razão ainda existe em se
buscar diretamente junto aos titulares as autorizações para fornecer os fonogramas em seu
serviço. Por sua vez, esses direitos poderão ser cedidos ou licenciados, com ou sem
exclusividade, e se relacionam com o direito do acesso da sociedade à obra posta em
circulação e à disposição.
98.

O entendimento esposado, vale lembrar, é reforçado por pronunciamento do

Superior Tribunal de Justiça, que confirmou a possibilidade de titulares de direitos
autorais contratarem diretamente o regime de utilização de suas obras, à revelia do
ECAD, como ocorreu com no caso envolvendo o canal de televisão MTV no Brasil (Music
Television Brasil):
"PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DIREITOS
AUTORAIS. ECAD. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
FIXAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. CORREÇÃO E
COSTA NETO, José Carlos. Direitos Autorais sobre as Obras Musicais na era da Internet. Revista da
ABPI nº 53 (jul/ago-2001); p. 43.
37

ADEQUAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTORIZAÇÃO
PRÉVIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. 1. O ECAD é parte legítima para cobrar
direitos autorais. Precedentes. 2. O titular do direitos autorais
detém a prerrogativa legal de dispor de sua obra da forma
como melhor lhe convier, não estando adstrito, para tanto, à
anuência do ECAD. 3. A condição de órgão legitimado a realizar
a cobrança de valores devidos a título de direitos autorais não
exime o ECAD da obrigação de demonstrar em juízo a
consistência da cobrança empreendida. 4. Revela a deficiência das
razões do recurso especial, a fazer incidir o óbice da Súmula
284/STF, o fato de o recorrente deixar de impugnar o fundamento
balizador do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF. 5.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido."
(Grifo nosso)
99.

O voto do Ministro João Otávio de Noronha no referido julgado, por sua vez,

evidencia o acerto desse posicionamento:
"iv) Da exclusividade do ECAD na fixação dos valores
relativos aos direitos autorais. Violação dos arts. 99 e seus §§ 1o e
2o e arts. 28 e 49 da Lei 9.610/98.
Por outro lado, não há qualquer reparo a fazer ao acórdão
recorrido quando conclui que a empresa autora, ora
recorrida, tem a "livre disposição de contratar o que de
direito (...) com os titulares de obras musicais, sociedades
representativas dos mesmos, editores, e gravadoras, no que
concerne a tudo o que diga respeito ao pagamento e eventual
renúncia do recebimento de eventuais direitos autorais com
aqueles " (fl. 1.596, item 44.c).
Tal juízo deflui, naturalmente, da prerrogativa que detém o
titular do direito autoral de dispor de sua obra da forma que
melhor lhe convier, prerrogativa esta expressamente assegurada
no art. 28 da Lei n. 9.610/98, segundo a qual "cabe ao autor o
direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística
ou científica" , não estando adstrito, para tanto, à anuência do
ECAD.(...)
Note-se, ademais, que o eventual acolhimento da tese do
ECAD, nos moldes sugeridos no recurso especial, além de
configurar afronta ao art. 28 da LDA, como visto acima, teria
ainda o indesejável efeito reflexo de propiciar a ocorrência de
bis in idem na cobrança de valores diretamente negociados
pelo titular da obra com a empresa eventualmente
interessada."38 (Grifo nosso)
38

STJ, Resp 681847, rel. Min. João Otávio de Noronha; j. em 15.10.2009.

100. Configura-se assim, na decisão supracitada, o perigo do chamado "double dip", ou
dupla remuneração que as prestadoras do serviço de streaming interativo deverão recolher
para desenvolver a mesma atividade. Na perspectiva defendida pelo ECAD, não bastaria
apenas colher as autorizações devidas com os titulares dos direitos autorais, mas também
pagar valores para o mesmo, cuja metodologia de cobrança e percentuais de distribuição
são contestados publicamente.
101. Dessa forma, em vista dos fatos técnicos, trata-se de pretensão abusiva querer
equiparar as atividades de streaming à “execução pública”, ensejando dupla cobrança pelas
obras utilizadas.
102. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar sobre
o assunto quando do julgamento do REsp nº 1.559.264/RJ. No entanto, a decisão não
levou em consideração as peculiaridades das diversas espécies de streaming, o que ocasionou
a incorreta classificação de todas como “execução pública”.
103. Em primeiro lugar, é importante notar que o próprio voto do Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva reconhece a mudança de paradigma proporcionada pela tecnologia de
streaming: “diferentemente do que acontecia há poucos anos, hoje, o que importa é o acesso,
e não mais a propriedade ou a posse de mídia física ou virtual”39. É nesse cenário que se faz
necessário o reconhecimento do enquadramento do conceito de distribuição previsto no
artigo 5º, IV, LDA, ao ato de colocar à disposição do público o original ou cópias em
ambiente virtual.
104. Em seguida, o Ministro Ricardo Cueva afirma que a Internet é um local de frequência
coletiva e, consequentemente, por força dos dispositivos da LDA, a disponibilização de
músicas em ambiente virtual seria “execução pública”.
105. Como já defendido nesse estudo, a Internet não pode ser definida genericamente
como “local público”, pois o que vai determinar seu caráter público ou privado é
justamente o uso que o particular está fazendo dela. Essa linha foi defendida pelo voto
dissidente do Ilustre Ministro Marco Aurélio Bellizze, que trouxe exemplos bem
esclarecedores como a troca de e-mail entre particulares, constituindo ambiente virtual
indiscutivelmente privado e sigiloso, inclusive com respaldo constitucional. Nesse mesmo
39

STJ, REsp nº 1.559.264/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 08/02/2017.

sentido, as contas de internet banking, serviços bancários online, não são públicas e o acesso é
exclusivo do seu respectivo titular.
106. Sobre o tema, Manoel Joaquim Pereira dos Santos é pontual: “impõe-se a conclusão
de que não pode haver uma regra geral que defina o ambiente de internet como público ou
privado para qualquer tipo de atividade. Assim como há modalidades de comunicação via
rede que são privadas, também há espaços que, por suas características, podem ser
considerados como privados”40.
107. Diferentemente do simulcasting e do webcasting, destinados a uma generalidade de
indivíduos, o streaming interativo é um uso privado da Internet: o ato de acessar e ouvir a
música é um ato individual e isolado porque a transmissão feita para um usuário é
independente da transmissão efetuada para outro usuário. Nessa perspectiva, trata-se de
verdadeiro contrassenso a qualificação como “execução pública” de música aquela ouvida
somente pelo consumidor, na hora e no local em que o mesmo decidir, tal como ocorre no
streaming interativo.
108. Ainda sobre o caráter privado do streaming interativo, cabe destacar outro trecho do
posicionamento de Manoel Santos ao destacar que:
“Nas hipóteses em discussão, ainda que o conteúdo seja acessível
ao público em geral, sua utilização configura ato individual e
isolado, inexistindo execução coletiva perceptível por mais de um
usuário simultaneamente. Trata-se, pois, de modalidade de
utilização distinta daquela tradicionalmente contemplada pelo
legislador como execução pública.”41
109. É nesse ponto que se encontra o ponto crucial do debate: disponibilizar
determinado conteúdo na Internet não é sinônimo de torná-lo público.
110. Com efeito, há “ambientes virtuais” que têm seu acesso permitido a qualquer pessoa,
caso em que todos os internautas terão acesso ao mesmo conteúdo ofertado. Isto é, nesses
locais coletivos, abertos a qualquer internauta, o conteúdo será disponibilizado de forma
automática, sendo a programação previamente definida para todos os internautas que

40 DOS SANTOS, Manoel Joaquim Pereira. Execução Pública na Internet: Rádios e TVs Virtuais. In: Revista
da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n.º 103,, nov./dez. 2009, p.59.
41 DOS SANTOS, Manoel Joaquim Pereira. Execução Pública na Internet: Rádios e TVs Virtuais. In: Revista
da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n.º 103,, nov./dez. 2009, p.59.

tiverem conectados aquele canal. Aí estará presente o caráter público, que configura a
“execução pública” de obra. É justamente nesse cenário que se encontrariam o simulcasting e
o webcasting.
111. Em sentido diametralmente oposto, estão “ambientes virtuais” privados nos quais
não se verifica uma execução pública de músicas, mas sim uma execução individual. É o
caso do streaming interativo, no qual a transmissão de dados ocorre a partir da
escolha de cada usuário individualmente, que pode selecionar quando, onde e
como acessar o arquivo (em geral, músicas e filmes) que deseja. Dessa forma, não
há uma mesma programação para todos os usuários. Ao contrário, cada um poderá, a
partir de sua conta individual, selecionar o que deseja ouvir no momento que julgar mais
apropriado.
112. Nesse cenário, em um dado momento, haverá sempre inúmeros usuários ouvindo
músicas completamente diferentes uns dos outros, em tempos completamente distintos,
cada um em frente ao seu próprio computador localizado em seu lugar próprio.
113. Inclusive, há de se ressaltar que, na maioria dos casos, os provedores de aplicação
que ofertam os serviços de streaming interativo exigem a criação de contas individuais. Nesse
sentido, o Ministro Marco Aurélio Bellizze é preciso:
“O internauta, muito embora acesse um provedor de conteúdo
que oferte músicas ao público, conta com um “local” que mais do
que reservado, lhe é exclusivo. Nesse local, somente se adentra a
partir da identificação pessoal e personalíssima do internauta,
normalmente com o fornecimento de senha pessoal e intrasferível,
de forma que a execução da obra além de não ser pública, mas
individualizada, sequer pode ser considerada como realizada em
local de frequência coletiva”.42
114. Sobre a impossibilidade de enquadrar o streaming interativo como execução pública, a
decisão em primeira instância foi certeira. Veja-se:
“Na hipótese utilizada a título de exemplo pelo perito, o
consumidor escolhe o filme que deseja assistir, mas sujeita-se aos
horários de sessão preestabelecidos pela emissora. Isto porque o
canal transmite um mesmo filme/áudio continuamente,
estipulando o horário de início e fim de cada exibição,
independentemente do momento em que o usuário contratar o
serviço. Neste caso, a exibição é simultânea para todos que
42

STJ, REsp nº 1.559.264/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 08/02/2017.

contratem o serviço. Toma-se por comparação uma sessão de
cinema. A exibição é pública, ocorre continuamente, nos horários
predeterminados, ainda que só um espectador compre o ingresso,
e não reinicia se algum outro espectador chegar atrasado. Também
configura exibição pública a transmissão de canais de rádio ou TV,
em que o usuário não escolhe as músicas ou os programas que
serão exibidos, todos predeterminados pelo canal. A escolha
individual do usuário, quanto ao conteúdo específico (a canção
exata) que quer ouvir e o momento em que se inicia a reprodução
da música, é determinante para a verificação se a exibição é pública
ou em caráter privado.”
115. Ora, o conteúdo do streaming é definido pelo próprio usuário, para ser ouvido de
modo individual e privado.
116. Dessa forma, é como se o usuário entrasse em uma loja e lá adquirisse as músicas que
fossem do seu interesse. A diferença é que a distribuição, em vez de ser física, é mediada
pela Internet. E essa diferença é importante, já que a internet é expressamente excluída das
modalidades de radiodifusão e transmissão no ordenamento jurídico pátrio.
117. Esse entendimento, inclusive, foi confirmando pelo Ministério Público Federal, em
sua manifestação de 16 de maio de 2019 nos autos deste Recurso Especial. Transcreve-se
trecho que sumariza os argumentos em clara sintonia com o que aqui se expõe:
“’Streaming’, por sua vez, é uma tecnologia que possibilita a
propagação de obras musicais pela internet, podendo ser interativo
ou não. Na modalidade interativa, o usuário consegue selecionar a
obra que almeja e o momento de sua execução. Assim, não há
simultaneidade na transmissão, não havendo, portanto, execução
pública, tal como requer o ora recorrente. Trata-se de meio
autônomo de uso de obra intelectual, configurando fato gerador
para a cobrança de direitos autorais diretamente aos seus titulares,
e não por intermédio do ECAD. Ademais, se enquadra no
conceito de ‘distribuição individualizada’ e não execução pública,
pois, nos termos do art. 68, §3º, da Lei nº 9610/98, disponibilizar
ao alcance do público não é o mesmo que execução pública, dado
que esta exige simultaneidade na transmissão. Destarte, não se
enquadra o ‘streaming’ no âmbito de arrecadação e licenciamento
pelo ECAD, ora recorrente, tendo em vista que não configura
execução pública.”

118. Ante ao exposto, resta imperiosa a caracterização do streaming interativo como
distribuição digital, sendo devidos os direitos autorais diretamente aos titulares das obras,
formando assim uma cadeia jurídica e econômica que merece maior detalhamento.

4. ANÁLISES JURÍDICA E ECONÔMICA DA CADEIA DE STREAMING
INTERATIVO
119. Conforme evidenciado acima, o ordenamento jurídico brasileiro não permite
enquadrar o serviço de streaming interativo como uma modalidade de execução pública de
fonograma.
120. Como se demonstrará a seguir, conceituar os serviços de streaming como uma forma
de execução pública e, por consequência, atribuir ao ECAD a arrecadação de direitos
autorais, pode trazer impactos significativos em toda a cadeia contratual de licenciamento
de direitos autorais. Para evidenciar esse ponto, é oportuno realizar uma breve explicação
dessa cadeia produtiva e da forma de remuneração dos artistas cujas obras estão disponíveis
em plataformas de streaming.
121. Para tanto, este item do estudo encontra-se estruturado em duas partes. Em um
primeiro momento, será analisada a natureza do direito do autor à luz do ordenamento
jurídico pátrio, visto que sua conceituação influencia diretamente na estrutura do mercado
de música. Em seguida, será realizada breve apresentação sobre as dinâmicas econômicas
da cadeia de streaming, em especial de seus atores.

4.1. DIREITOS DO AUTOR
122. A definição sobre a natureza do direito do autor foi objeto de diversas teorias
doutrinárias ao longo do tempo. Em um trabalho de sistematização, Henry Jessen resumiuas em cinco principais variantes: a) a teoria da propriedade, em que o autor é titular de um
direito real sobre a obra, vista como um bem móvel; b) a teoria da personalidade, na qual a
obra é uma extensão da pessoa do autor, sendo indissociáveis a sua personalidade e o
produto de sua inteligência; c) a teoria dos bens jurídicos imateriais, em que o autor tem
sobre sua obra um direito de natureza real, e, paralela e independentemente, o direito de
personalidade, de natureza pessoal; d) a teoria dos direitos sobre bens intelectuais, isto é, do

direito das coisas incorpóreas como obras literárias, artísticas e científicas, patentes de
invenção e marcas de comércio; e e) a teoria dualista, que concilia as teses anteriores.43
123.

Atualmente, prevalece o entendimento de que a obra intelectual é, ao mesmo

tempo, fonte de dois direitos de natureza distinta (teoria dualista). Segundo Henry Desbois,
ao publicar sua obra, surgem para o autor prerrogativas pecuniárias e morais que se
desenvolvem de forma separada44. Trata-se, portanto, de um instituto autônomo, que
compreende dois direitos distintos, embora interdependentes: um que decorre da relação
pessoal do autor com a obra intelectual e que constitui um direito da personalidade deste, e
outro, de natureza real, oriundo da exploração econômica da obra.45
124.

Em outras palavras, a Lei de Direitos Autorais brasileira adota a concepção dualista

e prevê que ao autor pertencem tanto os direitos morais quanto os patrimoniais sobre a
obra criada

46-47

. Estes recebem da Lei tratamentos diferentes: enquanto os primeiros são

previstos como direitos inalienáveis e irrenunciáveis48, os direitos patrimoniais podem ser
transferidos a terceiros.
125.

Fixada a natureza do direito autoral, o próximo passo consiste em determinar a

abrangência da sua titularidade, isto é, quem podem ser os criadores da obra intelectual.
No contexto das obras musicais, podemos identificar dois grupos de direitos que protegem
os titulares: (i) direitos do autor; e (ii) direitos conexos. Para a música, o autor é
considerado o compositor (categoria na qual o compositor-letrista está incluído). Já os
direitos conexos, de acordo com a LDA (artigo 89), referem-se a direitos dos artistas
intérpretes ou executantes, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão.
126.

É importante identificar quem são os titulares desses direitos porque muitos deles

são atores importantes na cadeia do mercado musical, recebendo remunerações diferentes
de fontes por vezes distintas. Dessa forma, nos próximos tópicos serão apresentadas as
Citação inserida em NETTO, José Carlos Costa. Op. cit. p. 47.
DESBOIS, Henry. Le Droit de L’Art et des Lettres. Les Travaux des Muses dans les Balances de la Justice. Paris,
1953, citado em NETTO, José Carlos Costa, Op. cit., p. 49.
45 Importante mencionar que, em algumas jurisdições, o criador da obra consegue ceder tanto os direitos
patrimoniais quanto os morais, enquanto em outras (como é o caso do Brasil), pode-se ceder apenas os
direitos patrimoniais.
46 Lei nº 9.610/1998, artigo 22: Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou.
47 “Os Direitos Autorais reúnem um feixe de direitos, uns relacionados à pessoa do autor, os direitos morais,
e outros ligados à utilização econômica das obras artísticas, literárias ou científicas, sendo, nestes casos,
conhecidos como direitos patrimoniais” (STJ, Quarta Turma, REsp n. 445.908-SP, Rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa, j. em 26.06.2007).
48 Lei 9.610/1998. Artigo 27: Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.
43
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ramificações do direito do autor, de forma a também identificar quem pode receber a
remuneração por eles.

4.1.1. DIREITOS MORAIS DO AUTOR
127.

Como adiantado, os direitos morais são direitos de personalidade e, em razão de

seu caráter de essencialidade, são tidos por indisponíveis e irrenunciáveis, sendo alguns
deles transmissíveis apenas aos sucessores do autor no caso de seu falecimento49. Decorrem
da “estreita vinculação entre a pessoa do autor e sua criação intelectual”50 e estão previstos
de forma exaustiva no artigo 24 da Lei de Direitos Autorais.
128.

Importante colocar que os titulares de direitos conexos também possuem direitos

morais, como a inalterabilidade da obra e nome ou pseudônimo vinculado à obra.

4.1.2. DIREITOS PATRIMONIAIS DO AUTOR
129.

Por sua vez, os direitos patrimoniais do autor consistem nos atributos exclusivos

daquele que criou a obra intelectual de “utilizar, fruir e dispor de sua obra”, e também o de
“autorizar sua utilização ou fruição por terceiros”51.
130.

Dentre os titulares de direitos conexos, os artistas intérpretes ou executantes têm o

direito exclusivo de autorizar ou proibir a fixação de suas interpretações ou execuções (ou
seja, o registro delas em algum meio), assim como sua reprodução, radiodifusão e
publicação (LDA, artigo 90). Já os produtores de fonograma têm o direito exclusivo de
autorizar ou proibir a reprodução direta ou indireta do fonograma, assim como a total ou
parcial, e também sua distribuição e execução (LDA, artigo 93).
131.

As condições para a transferência de direitos patrimoniais do autor estão previstas

em capítulo próprio da Lei, “Da Transferência dos Direitos do Autor”. Segundo previsto,
esses podem ser, “total ou parcialmente, transferidos a terceiros, por ele ou por seus
49 Lei n. 9.610/1998, artigo 24, § 1º: Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se
referem os incisos I a IV.
50 NETTO, José Carlos Costa. Op. cit. p. 77.
51 “Como direito patrimonial, ao autor é conferido o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor de sua obra
como bem quiser, sendo necessária portanto sua expressa autorização para cada um dos modos
independentes de utilização da obra intelectual (arts. 30 e 35 da Lei n. 5.988/73 e 29 e 31 da Lei n. 9.610/98)”
(STJ, Quarta Turma, REsp n. 445.908-SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. em 26.06.2007).

sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com
poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios
admitidos em Direito”52.
132.

A delimitação das condições de uso, no caso de concessão ou cessão de direitos,

deve constar do instrumento respectivo (contrato ou termo) e as modalidades de uso que
compõem os direitos patrimoniais do autor são apenas exemplificadas pela Lei de Direitos
Autorais em seu artigo 29.
133. Essas modalidades, segundo a Lei de Direitos Autorais, são independentes53, o que
significa que cada uma delas necessita de autorização prévia do autor54.

4.1.3. A CRIAÇÃO INTEGRADA
134.

Quando a obra é fruto de uma criação isolada do autor, a relação de autoria é mais

simples de ser identificada. Nesse sentido, aplica-se, sem maiores complicações, o artigo 22
da LDA: “pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou”.
135.

Há casos, porém, em que a criação ocorre de forma integrada, isto é, com a

participação de vários intervenientes. Nessas situações, a relação de autoria pode ser mais
complexa. Não só isso: a pluralidade de titulares naturalmente torna a exploração das obras
mais difícil. Por isso, a legislação costuma conter regras de atribuição do exercício dos
direitos autorais que procuram reduzir os inconvenientes advindos dessa condição. Pode-se
dizer que a Lei de Direitos Autorais prevê, com tais características, a obra em coautoria, a
obra derivada, a obra coletiva e a obra audiovisual.
136.

A obra derivada é definida pela Lei como “a que, constituindo criação intelectual

nova, resulta da transformação de obra originária”55. Isto é, uma nova criação é realizada a
partir de uma criação preexistente, de modo que há dois direitos do autor: o da obra
originária e o da obra derivada.

Lei nº 9.610/1998, artigo 49, caput.
Lei nº 9.610/1998, artigo 31: As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou
científicas ou de fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo
produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais.
54 “Cada modo de utilização da obra é independente dos demais e correspondente a um direito exclusivo de
autor, a quem caberá autorizar a utilização de sua obra intelectual” (STJ, Quarta Turma, REsp n. 445.908-SP,
Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. em 26.06.2007).
55 Lei nº 9.610/1998, artigo 5º, inciso VIII, alínea “g”.
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53

137.

A obra em coautoria, por sua vez, é aquela “criada em comum, por dois ou mais

autores”56. Trata-se de uma obra única, mas de múltiplos titulares. Por isso, salvo
convenção em contrário, os direitos dos coautores da obra intelectual devem ser exercidos
“de comum acordo”57. Assim, se a obra é indivisível, nenhum dos coautores poderá, sem o
consentimento dos demais, publicá-la ou lhe autorizar a publicação, salvo na coleção de
suas obras completas58. No entanto, se a sua contribuição puder ser utilizada
separadamente, a Lei garante aos coautores todas as faculdades inerentes à sua criação
como obra individual, desde que a sua utilização não acarrete prejuízo à exploração da obra
comum59.
138.

Já a obra coletiva é criada “por iniciativa, organização e responsabilidade de uma

pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela
participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação
autônoma”.60 Assim, as participações individuais na obra coletiva são protegidas, mas,
diante da dificuldade – ou até da impossibilidade – de delimitação dessas contribuições que
se fundem em uma única e autônoma criação, a titularidade dos direitos patrimoniais sobre
o conjunto da obra é conferida ao seu organizador61. Como exemplos, tem-se o jornal, o
dicionário e o livro didático.
139. Esse conceito importa bastante para as configurações do mercado musical. Isso
porque, quando há coautoria, a não ser que os autores (todos ou em parte) tenham cedido
seus direitos patrimoniais, cada coautor deve ser remunerado separadamente. No entanto,
nem sempre esses mesmos autores estão associados à mesma associação, o que faz com
que quem deseje utilizar sua obra, ou mesmo remunerá-lo, tenha de despender bastante
tempo e dinheiro para localizá-lo (ou sua associação). Essa é uma das razões pelas quais
alguns serviços, quando chegaram ao Brasil, como o iTunes62, afirmaram que em princípio
não negociariam com múltiplos intermediários. Assim sendo, como será explicitado
posteriormente, modelos que estimulem o aumento de intermediários podem ser maléficos
e desnecessários para a cadeia, à longo prazo.
Lei nº 9.610/1998, artigo 5º, VIII, “a”.
Lei nº 9.610/1998, artigo 22.
58 Lei nº 9.610/1998, artigo 32, caput.
59 Lei nº 9.610/1998, artigo. 15, §2º.
60 Lei nº 9.610/1998, artigo 5º, VIII, “h”.
61 Lei nº 9.610/1998, artigo 17.
62 FRANCISCO, Pedro Augusto P.; VALENTE, Mariana Giorgetti (Org.). Da rádio ao streaming: ECAD,
direito autoral e música no Brasil. Rio de Janeiro: Azougue, 2016. p. 151
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57

4.2. UM MERCADO EM CONSTANTE MUDANÇA
140.

Dentre as diversas categorias de artes e produções protegidas pelo direito autoral, as

obras audiovisuais são uma das mais impactadas pelas inovações tecnológicas. Quando se
observa as constantes e intensas mudanças das formas de ouvir e consumir música apenas
ao longo dos séculos XX e XXI, vê-se que, de um momento para outro, há grandes
impactos que influenciam toda uma cadeia de pessoas. Por exemplo, a possibilidade de
gravar fonogramas transformou radicalmente o cenário para músicos que estavam
habituados a compor e executar obras ao vivo. Nesse sentido, foi necessário pensar em
novos formatos, na limitação de tempo oferecida pelos meios de gravação, dentre outros. A
própria invenção do microfone permitiu que artistas utilizassem técnicas de vocalização
distintas (como sussurros), o que não era possível anteriormente. O rádio e a popularização
de meios físicos proporcionaram, dentre outras consequências, o surgimento da indústria
de música de massas e de novas formas de consumo.
141.

Esses ciclos de inovações intensos fazem com que, a depender da tecnologia, certos

meios de consumo sejam quase completamente substituídos por outros. Essa tendência
pode ser observada no gráfico abaixo, que demonstra o volume de vendas de formatos
(tangíveis e intangíveis) de música a partir de dados coletados sobre vendas de música pela
Recording Industry Association of America (RIAA), uma das mais antigas organizações que
representa gravadoras e distribuidoras estadunidenses:

Fig. 3. “U.S. Recorded Music Sales Volumes by Format”. Fonte: https://www.riaa.com/u-s-sales-database/.
Acesso em: 08.04.2019.

142.

Pelos dados do gráfico (coletados entre 1973 até 2018), depreende-se que, quando

diante de inovações nos formatos de consumo de música, a coexistência com a modalidade
anterior não é equânime: novas formas acabam por substituir quase que completamente as
antigas. No caso do mercado literário, por exemplo, isso não se verificou: a popularização
dos formatos de livros digitais não acarretou na obsolescência do livro em papel.
143.

No mercado de música, observa-se que a popularização da fita cassete fez com que

a venda de LPs e Vinis perdesse volume. O mesmo aconteceu quando os CDs se
popularizaram, substituindo a fita cassete, e, mais recentemente, a massificação de meios de
consumo digitais (intangíveis, sem suporte físico para o consumidor), sobretudo a
possibilidade de fazer downloads de obras ou ouvir músicas em serviços de streaming, fez
com que o consumo de CDs caísse pela metade em apenas 5 anos.
144.

Impressões parecidas podem ser depreendidas a partir de dados globais sobre

lucros decorrentes de vendas de produtos (tangíveis e intangíveis) relacionados à música e o
crescimento do mercado:

Fig. 4. Fonte: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI).63

Fig 5. Fonte: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI)

145.

A partir dos dois gráficos que ilustram tanto os valores arrecadados com as vendas

quanto o volume das mesmas, é possível ver como, globalmente, o dinheiro arrecadado a
partir da venda de meios físicos diminui de forma constante a partir de meados dos anos
2000, enquanto os meios digitais (download e streaming) experimentam crescimento
constante.

Disponível em: https://pro-musicabr.org.br/wp-content/uploads/2019/04/GMR2019.pdf. Acesso em
19.04.2019.
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146.

O Brasil não é uma exceção a essas transformações. No país, o rádio já era bastante

popular na década de 193064 e, em poucos anos, passou a cobrir todo o território nacional,
o que alavancou de forma sem precedentes a música popular. A possibilidade de fazer
gravações em disco transformou ainda mais a difusão da música popular nas décadas
seguintes, e algumas das já existentes associações de pessoas envolvidas na cadeia de
criação musical se fortaleceram, enquanto outras surgiram. Similarmente ao que ocorria no
resto do mundo, com a evolução da tecnologia e das possibilidades de criação e difusão de
música, mais atores passaram a integrar a cadeia musical.
147.

Em relatório de 2003 sobre o mercado brasileiro da música65, os principais

produtos do mercado fonográfico eram CDs, DVDs e VHSs musicais. O relatório
referente a 2018 já mostra um cenário completamente diferente, em que os meios físicos
correspondem a 1,4% das vendas, sendo que meios digitais (nos quais estariam incluídos o
download e o streaming) representam 72,4% do total das vendas e categorias mais
tradicionais de execução pública 25,9% do total.66 No tocante ao streaming, similarmente ao
que é possível identificar no gráfico da RIAA, essa é a categoria que mais cresce – houve
crescimento de 46% se comparado com 2017.
148.

Essas inovações não trazem apenas impactos tecnológicos para a indústria, ou

transformam simplesmente a forma com que a música é consumida. Há muitos atores
envolvidos no mercado musical e essas oscilações fazem com que a forma com que esses
agentes se comportam e se organizam também mude. Essa nova organização, no entanto,
está longe de ser livre de conflitos e disputas, especialmente em torno de interpretações
sobre marcos legais e distribuição de remuneração pelo uso das obras musicais. Abaixo,
pode-se ver um esquema do funcionamento da indústria durante o auge das vendas do CD:

64 FRANCISCO, Pedro Augusto P.; VALENTE, Mariana Giorgetti (Org.). Da rádio ao streaming: ecad,
direito autoral e música no Brasil. Rio de Janeiro: Azougue, 2016. P. 43
65
Disponível
em:
https://www.pro-musicabr.org.br/wpcontent/uploads/2015/01/Mercado_Brasileiro_de_Musica_2003.pdf . Acesso em 19.04.2019
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Figura 6. Fonte: HVIID et all, 2017, p. 15 (tradução dos autores)67

149.

Vê-se que a indústria girava em torno da comercialização de CDs, que ditava a

forma das estruturas de produção e consumo – tudo era produzido tendo em mente o
formato do CDs, seus ciclos de promoção, etc. A distribuição de remuneração para os
diferentes atores na cadeia musical também se baseava nessa produção, a partir dos
catálogos das gravadoras.
150.

Com o surgimento do formato “.mp3” e a popularização de meios cada vez mais

intangíveis para consumo de música, a venda de CDs caiu e houve desmonte parcial de
parte dessas estruturas. Não fazia mais sentido o investimento massivo para a produção de
meios físicos (como CDs), visto que as músicas poderiam ser comercializadas em meios
intangíveis. Importante mencionar que muitos dos artistas e envolvidos na produção eram
remunerados a partir de porcentagem relacionada à venda de CDs, remuneração que
deixou de ser arrecadada como outrora com o declínio das vendas de meios tangíveis.
Ainda, as vendas de formatos intangíveis ainda não eram relevantes o suficiente para suprir
aquilo que o mercado estava perdendo.
151.

Lentamente, com a melhoria da conexão de internet via celular e surgimento de

novas tecnologias, o streaming passou a despontar como fonte importante de renda para a
indústria, como pode ser apreendido a partir da Figura 2. O streaming representou
HVIID, Morten; JACQUES, Sabine; SANCHEZ, Sofia Izquierdo. Digitalisation and intermediaries in the
music industry. 2017. Disponível em: <http://www.create.ac.uk/publications/digitalisation-andintermediaries-in-the-music-industry/>. Acesso em Acesso em 16.04.2019.
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verdadeira mudança porque marcou definitivamente a passagem de consumo de música de
meios tangíveis para intangíveis – a figura 2 mostra que ao passo que outros meios digitais
(como o download de músicas) chegaram a arrecadar até 4.3 bilhões de dólares, em 2018 o
streaming conseguiu arrecadar 8.9 bilhões. Por essa razão, apesar de ter havido certo
ceticismo sobre a viabilidade desse tipo de serviço na época de sua introdução, plataformas
de streaming de música, em sua variedade de serviços ofertados, têm crescido nos últimos
anos.
152.

Pela variedade de modalidades de serviços e de tipos de formas de consumo de

música oferecidas, como foi apontado, são inúmeros os questionamentos sobre sua
natureza jurídica e como deveriam ser classificados diante do panorama normativo
presente.
153.

Em alguns lugares do mundo, como os Estados Unidos, houve uma reconfiguração

quase completa do sistema de arrecadação de direitos autorais depois de longas discussões.
O resultado foi o Music Modernization Act, aprovado no final de 2018, que repensa boa parte
da cadeia de distribuição musical e leva em consideração aspectos importantes do
funcionamento do streaming.
154.

Em outros países, como o Brasil, houve reformas tímidas, como a Lei nº

12.853/2013 e Instruções Normativas emitidas pelo então Ministério da Cultura em 2015 e
2016, como será melhor abordado adiante. Contudo, essas medidas não chegaram a discutir
de forma relevante ou minimamente aprofundada a questão do streaming, ou como os
diferentes tipos de streaming, a depender das funcionalidades oferecidas (i.e, se é possível
fazer downloads temporários para escuta de música offline, dentre outras funcionalidades),
podem ser classificados de formas distintas legalmente. Recorrentemente, ao invés de se
rediscutir os modelos e paradigmas, insistiu-se em conformar as novas formas de consumo
de música aos moldes da legislação já existente, que não levam em consideração diversas
particularidades do streaming.
155.

A classificação jurídica é um elemento essencial na definição da forma com que se

dará a distribuição de remuneração pelo uso das obras musicais. As possibilidades jurídicas
definem algumas das estratégias para que se recolha o pagamento por uso das obras
musicais e se devolva aos artistas, autores e demais titulares de direitos autorais.
Usualmente, não são os artistas que fazem a cobrança diretamente pelo uso de suas obras –

seria difícil que um único indivíduo tivesse a capacidade de fiscalizar locais em busca da
execução de sua obra. Por essa razão, diante da dificuldade de se administrar e coletar a
remuneração proveniente do uso de direitos autorais, surgiram as primeiras associações de
artistas ainda no século XVIII. A Lei de Direitos Autorais brasileira, em seu artigo 9768,
permite claramente que diferentes titulares de direitos autorais possam se associar sem o
intuito de lucro.
156.

Além disso, como explicado anteriormente, titulares de direitos autorais podem

ceder os direitos patrimoniais a terceiros. Estes terceiros, por sua vez, também podem
formar suas próprias associações. Quando isso ocorre, os cessionários passam a fazer parte
desta cadeia da música.
157.

As associações e as formas de arrecadação sobre a fruição dessas obras também se

transformam com as mudanças de tecnologia. Com novas formas de arrecadação e, por
vezes, o fim das antigas, há constantes reconfigurações desse mercado, existindo disputas
entre quais atores deveriam ser responsáveis por determinada forma de uso da obra
musical. Muitas vezes, para justificar a participação de determinados atores na cobrança de
direitos, há debates sobre os sentidos da lei, visto que nem sempre as regulamentações são
capazes de acompanhar em tempo real as mudanças de configuração do mercado.
158.

De forma geral, os atores da cadeia de obras musicais são os seguintes: (i) autores

ou compositores (sendo que pode haver coautoria de obras); (ii) intérpretes; (ii) editoras
(representam os direitos dos compositores, caso estes celebrem contrato, situação na qual a
editora será titular dos direitos); (iii) produtor fonográfico (categoria na qual estão incluídas
as gravadoras); (iv) agentes (que são empresários ou investidores); e (v) distribuidores.
Muitos desses atores se organizam em associações, como os compositores, intérpretes,
editores, produtores fonográficos.
159.

Apesar de todas essas entidades fazerem parte da cadeia, sua remuneração pode ser

oriunda de fontes distintas (licenciamento, distribuição, execução pública, etc). Por
exemplo, usualmente, a maior parte da remuneração dos artistas intérpretes se dá por meio
do licenciamento de suas obras, ou mesmo da venda ou download de suas obras, enquanto a
sua participação na porcentagem de execução pública é menor. Dessa maneira, é do
Lei nº 9.610/1998, artigo 97. Para o exercício e defesa de seus direitos, podem os autores e os titulares de
direitos conexos associar-se sem intuito de lucro.
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interesse de alguns atores da cadeia que prevaleçam certas formas de coleta em detrimento
de outras.
160.

Como já sugerido anteriormente, nem sempre as regulamentações são capazes de

acompanhar as mudanças influenciadas pela tecnologia na mesma velocidade em que elas
ocorrem. Isso acaba por realçar conflitos já existes e produzindo interpretações legais que
não são adequadas ou não representam as reais características do novo produto – em
muitas ocasiões, a interpretação acaba por forçar ou fazer equiparações falsas com os
termos já existentes nas leis.

5. A GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS AUTORAIS
161.

Conforme visto anteriormente, a cadeia contratual do streaming e de licenciamento

de direitos musicais é caracterizada por relevante complexidade. Entre o titular dos direitos
autorais e o usuário da obra, existem inúmeros agentes e intermediários com interesses
distintos, atuando em cada etapa da cadeia. Fato é que as peculiaridades da indústria da
música tornam da intermediação uma regra, de modo que as relações existentes entre a
criação de uma obra musical e sua reprodução por um usuário são normalmente
intermediadas por um agente.
162.

Não seria diferente no caso da arrecadação dos direitos autorais. É evidentemente

muito custoso e praticamente inviável para o titular perseguir diretamente a coleta de seus
direitos sobre todas as reproduções, distribuições e execuções públicas de sua obra. Por
isso, é comum que o titular de direitos autorais transfira a administração dos seus direitos
patrimoniais a pessoas ou empresas especializadas (empresários artísticos, editores, agências
de licenciamento, etc.) ou se associe com outros autores para “licenciar e receber, de forma
conjunta, as remunerações devidas pela utilização de suas obras”69 – a chamada “gestão
coletiva”.
163.

Tendo em vista esse contexto, o objetivo dessa seção é analisar, de forma mais

detalhada, o racional por trás da existência da gestão coletiva. Mais especificamente,
buscaremos identificar quais são as bases jurídicas para a gestão coletiva, analisar sua

69

NETTO, José Carlos Costa. Op. cit. 135-138.

atuação nas diferentes modalidades de coleta de direitos musicais e entender a justificativa
econômica para a existência dessas entidades intermediárias.
164.

A partir desse entendimento, abordaremos de forma pormenorizada a gestão

coletiva de direitos autorais provenientes de execução pública realizada pelo ECAD. O
objetivo dessa análise mais detalhada é entender a necessidade econômica para a existência
do ECAD para coletar direitos provenientes de execução pública, com base na teoria dos
custos de transação. Em seguida, será evidenciado que considerar streaming interativo como
uma modalidade de execução pública e, consequentemente, inserir o ECAD como mais um
intermediário é prejudicial economicamente para a cadeia de coleta de direitos autorais,
uma vez que vai aumentar os custos de transação, ao invés de reduzi-los.
165.

Para tanto, essa seção será dividida em quatro tópicos: (i) gestão coletiva: conceito e

bases legais; (ii) a atuação das associação de gestão coletiva na coleta de direitos autorais;
(iii) a gestão coletiva os custos de transação: a justificativa econômica para a atuação das
associações arrecadadores e do ECAD; e (iv) os impactos econômicos de inserir o ECAD
como (mais) um intermediário na cadeia de streaming interativo.

5.1. GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS AUTORAIS: CONCEITO E BASES
LEGAIS
166.

Conforme já adiantado, a indústria da música pressupõe a existência de

intermediários para o seu funcionamento. No que tange à coleta dos direitos autorais, são
vários os fatores que justificam a existência dessas entidades. De forma geral, podemos
identificar a necessidade de atuação das arrecadadoras ao se ter em vista a quantidade de
agentes nas duas pontas da cadeia, isto é, dos titulares de direito e dos usuários de obras
musicais. É praticamente inviável que um titular de direitos autorais seja responsável por
coletar diretamente seus direitos por todas as vezes que sua obra é utilizada; assim como é
de extrema dificuldade para os usuários das obras contatarem os titulares para conseguirem
as licenças necessárias para a sua utilização. Por essa razão, é de suma importância a
existência de intermediários que tenham como objetivo afunilar os interesses de ambas as
pontas da cadeia e, assim, se torne viável a atividade de coleta de direitos. Nesse contexto,
nascem as entidades de gestão coletiva.

167.

O conceito e o objetivo das entidades de gestão coletiva são bem sintetizados por

Antonio Augusto I.F. Bastos, in verbis:
“Podemos definir a gestão coletiva como a atividade administrativa
que permite aos titulares de direitos autorais e conexos receberem
a remuneração pelo uso de suas obras. Ela consiste basicamente
nos autores e titulares se juntando em associações, delegando a elas
a faculdade de praticar em nome deles os atos para a defesa dos
seus direitos, dada a dificuldade ou até mesmo a impossibilidade de
pessoalmente exercer essa administração. Uma sociedade de gestão
coletiva nada mais é do que um ente que atua como mandatário de
diversos titulares de direitos autorais, com o poder de praticar atos
como a autorização prévia pelo uso das obras, e o recolhimento
dos usuários dos valores devidos pela utilização das obras
protegidas.”70

168.

Tal forma de organização dos autores e titulares de direitos autorais encontra

respaldo não só no direito de associação previsto constitucionalmente, como na própria Lei
de Direitos Autorais brasileira. Com efeito, a LDA estabelece que os autores e os titulares
de direitos conexos poderão se associar, sem intuito de lucro, para o exercício e defesa de
seus direitos.71 Como foi dito anteriormente, aqueles que são os cessionários de direitos
autorais também podem se reunir em associações.
169.

O regramento sobre a gestão coletiva de direitos autorais da Lei nº 9.610/1998 foi

em grande medida alterado pela Lei nº 12.853/2013. A edição dessa lei foi uma resposta
aos recorrentes abusos que se vinham cometendo nas atividades de arrecadação e
distribuição de direitos autorais por entidades associativas, sobretudo pelo ECAD, que
detinha o monopólio na arrecadação da execução pública quando a mesma ocorre de
forma coletiva sem qualquer forma de fiscalização72. Nesse sentido, a edição da Lei nº
12.853/2013 buscou trazer maior controle e transparência à realização de tais atividades.

70 FRANCISCO, Pedro Augusto P.; VALENTE, Mariana Giorgetti (Org.). Da rádio ao streaming: ecad,
direito autoral e música no Brasil. Rio de Janeiro: Azougue, 2016, p. 113
71 Lei nº 9.610/1998, artigo 97, caput: Para o exercício e defesa de seus direitos, podem os autores e os
titulares de direitos conexos associar-se sem intuito de lucro.
72 O caso foi, inclusive, investigado por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado Federal e
gerou uma condenação do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE), o órgão de defesa
econômica e da concorrência no Brasil pela prática de formação de cartel e abuso de posição econômica
dominante (Processo Administrativo nº 08012.003745/2010-83). Para mais informações, vide: LEMOS,
Ronaldo. NETO, Caio Mário da Silva Pereira. Transparência tardia: a nova lei para gestão coletiva dos direitos autorais
no Brasil e a possibilidade de sua fiscalização administrativa e judicial. Propriedades Intelectuais. Universidade Católica
Editora, Lisboa. Junho, 2014. Nº 1.

170.

Assim, por exemplo, passou-se a qualificar a gestão coletiva de direitos autorais

como atividade de “interesse público”73, atribuindo-se ao então Ministério da Cultura a
competência de habilitar as entidades de gestão coletiva para a atividade de cobrança74 e
fiscalizar as atividades das associações habilitadas, e até mesmo de cassar suas licenças de
funcionamento em caso de abusos graves, respeitando o princípio da ampla defesa.
171.

Além disso, com o fim de conferir isonomia, transparência e eficiência à cobrança

por parte das associações75, essas passaram a ter de observar diversos parâmetros como a
proporcionalidade da cobrança ao grau de utilização da obra pelos usuários, considerando a
importância da execução pública no exercício de suas atividades e as particularidades de
cada segmento76, e o estabelecimento de preços com base na razoabilidade, boa-fé e usos
do local de utilização da obra77-78.
172.

Ainda, criou-se a obrigação de disponibilizar informações sobre a autoria e a

titularidade da obra por meio de cadastro acessível a qualquer interessado, e outras regras
de transparência mais79. Por fim, a nova legislação introduziu parâmetros para a distribuição

73 Lei

n. 9.610/1998, artigo 97, parágrafo primeiro: As associações reguladas por este artigo exercem atividade
de interesse público, por determinação desta Lei, devendo atender a sua função social (Redação dada pela Lei
nº 12.853, de 2013.
74 Lei nº 9.610/1998, artigo 98-A: O exercício da atividade de cobrança de que trata o artigo 98 dependerá de
habilitação prévia em órgão da Administração Pública Federal, conforme disposto em regulamento (...). Com
o propósito de regulamentar essa exigência, o Ministério da Cultura expediu a Instrução Normativa n.
3/2015, com os procedimentos de habilitação, organização do cadastro, supervisão e aplicação de sanções
para a atividade de cobrança de direitos autorais por associações de gestão coletiva e pelo ente arrecadador.
75 Lei nº 9.610/1998, artigo 98, parágrafo segundo: As associações deverão adotar os princípios da isonomia,
eficiência e transparência na cobrança pela utilização de qualquer obra ou fonograma.
76 Lei nº 9.610/1998, artigo 97, parágrafo quarto: A cobrança será sempre proporcional ao grau de utilização
das obras e fonogramas pelos usuários, considerando a importância da execução pública no exercício de suas
atividades, e as particularidades de cada segmento, conforme disposto no regulamento desta Lei.
77 Lei nº 9.610/1998, artigo 98, parágrafo terceiro: Caberá às associações, no interesse dos seus associados,
estabelecer os preços pela utilização de seus repertórios, considerando a razoabilidade, a boa-fé e os usos do
local de utilização das obras.
78 Além dessa exigência da LDA, as associações estão ainda sujeitas às regras concorrenciais definidas em
legislação específica que trate da prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, tal como
remete o artigo 99-B da Lei nº 9.610/1998.
79 Lei nº 9.610/1998, artigo 98, parágrafo sexto a nono: § 6º As associações deverão manter um cadastro
centralizado de todos os contratos, declarações ou documentos de qualquer natureza que comprovem a
autoria e a titularidade das obras e dos fonogramas, bem como as participações individuais em cada obra e em
cada fonograma, prevenindo o falseamento de dados e fraudes e promovendo a desambiguação de títulos
similares de obras. § 7º As informações mencionadas no § 6º são de interesse público e o acesso a elas deverá
ser disponibilizado por meio eletrônico a qualquer interessado, de forma gratuita, permitindo-se ainda ao
Ministério da Cultura o acesso contínuo e integral a tais informações. § 8º Mediante comunicação do
interessado e preservada a ampla defesa e o direito ao contraditório, o Ministério da Cultura poderá, no caso
de inconsistência nas informações mencionadas no § 6º deste artigo, determinar sua retificação e demais
medidas necessárias à sua regularização, conforme disposto em regulamento. § 9º As associações deverão
disponibilizar sistema de informação para comunicação periódica, pelo usuário, da totalidade das obras e

dos royalties arrecadados80 e regras de governança, como mandato para os dirigentes eleitos81
e a sua atuação por meio de voto pessoal e direto82.
173.

A gestão coletiva possui portanto uma atribuição legal para validar e fiscalizar seu

funcionamento. A partir desse contexto, cumpre agora entender como atuam as
associações de gestão coletiva.

5.2. A ATUAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTÃO COLETIVA NA COLETA
DE DIREITOS AUTORAIS.
174.

As associações de gestão coletiva podem ser dos mais diversos tipos, agregando

diversas classes de titulares de direitos da indústria da música. Não cumpre neste estudo
analisar detalhadamente a formação das associações e quais tipos de artistas elas
representam, mas expor um panorama geral sobre em qual local da cadeia de coleta de
direitos elas atuam.
175.

Deve-se ressaltar também que titulares de direito podem cobrar diretamente as

plataformas de streaming, isto é, a forma associativa não é uma obrigação. No entanto,
conforme já explicitamos, a forma direta de arrecadação pode-se mostrar tarefa de difícil
execução, de forma que, geralmente, atuam as entidades de gestão coletiva em nome dos
titulares dos direitos. Além disso, muitas das plataformas preferem reduzir o número de
intermediários com os quais negociam e, na prática, acabam por não negociar diretamente
com o artista, a não ser nos casos de grandes nomes, preferindo as associações.
fonogramas utilizados, bem como para acompanhamento, pelos titulares de direitos, dos valores arrecadados
e distribuídos.
80 Lei nº 9.610/1998, artigo 98, parágrafos dez a doze e dezesseis: Art. 98. § 10. Os créditos e valores não
identificados deverão permanecer retidos e à disposição dos titulares pelo período de 5 (cinco) anos, devendo
ser distribuídos à medida da sua identificação. § 11. Findo o período de 5 (cinco) anos previsto no § 10 sem
que tenha ocorrido a identificação dos créditos e valores retidos, estes serão distribuídos aos titulares de
direitos de autor e de direitos conexos dentro da mesma rubrica em que foram arrecadados e na proporção de
suas respectivas arrecadações durante o período da retenção daqueles créditos e valores, sendo vedada a sua
destinação para outro fim. § 12. A taxa de administração praticada pelas associações no exercício da cobrança
e distribuição de direitos autorais deverá ser proporcional ao custo efetivo de suas operações, considerando as
peculiaridades de cada uma delas. § 16. As associações, por decisão do seu órgão máximo de deliberação e
conforme previsto em seus estatutos, poderão destinar até 20% (vinte por cento) da totalidade ou de parte
dos recursos oriundos de suas atividades para ações de natureza cultural e social que beneficiem seus
associados de forma coletiva.
81 Lei n. 9.610/1998, artigo 98, parágrafo treze: Os dirigentes das associações serão eleitos para mandato de 3
(três) anos, permitida uma única recondução precedida de nova eleição.
82 Lei n. 9.610/1998, artigo 98, parágrafo catorze: Os dirigentes das associações atuarão diretamente em sua
gestão, por meio de voto pessoal, sendo vedado que atuem representados por terceiros.

176.

Abaixo, far-se-á breve identificação dessas associações e quais tipo de direitos elas

coletam das plataformas de streaming interativo.
177.

Em síntese, para a coleta de direitos autorais de plataformas online, atuam

basicamente quatro grandes entidades de gestão coletiva: (i) a União Brasileira das Editoras
de Músicas (“UBEM”); (ii) as gravadoras; (iii) as agregadoras; e (iv) o ECAD.
178.

A UBEM representa as editoras titulares de direitos autorais. As editoras são os

agentes que exploram comercialmente a obra de um autor, a partir de contratos de
licenciamento de direitos patrimoniais. No contexto do streaming interativo, as plataformas
repassam valores de direitos autorais decorrentes de distribuição, reprodução e
sincronização à UBEM, conforme o seu repertório. A UBEM, por sua vez, repassa os
valores às respectivas editoras associadas que detém os direitos patrimoniais. Estas últimas
repassam, por fim, aos autores, a depender do contrato firmado com eles. Ressalte-se que a
UBEM não coleta direitos conexos, sendo tal atividade realizada por outros agentes.
179.

As gravadoras, por sua vez, representam os titulares de direitos conexos na

indústria da música. Elas simbolizam um intermediário essencial no mercado, uma vez que
são as detentoras do fonograma. Portanto, para que as plataformas de streaming possam
realizar suas atividades, é necessário negociar com as gravadoras para que estas licenciem
seus repertórios. Nesse sentido, as gravadoras coletam os direitos conexos das plataformas
(de forma associativa ou não) e repassam aos titulares desses direitos.
180.

As agregadoras representam um novo intermediário no mercado musical. São,

basicamente, um conjunto de atores com o objetivo de distribuir conteúdo de artistas e
selos independentes83. Elas desempenham um papel importante na indústria musical ao
permitir a divulgação de artistas independentes que não conseguem contratos com as
grandes gravadoras e editoras. Em relação à coleta de direitos musicais, as agregadoras
repassam os direitos conexos recebidos das plataformas aos selos, outras gravadoras e
artistas.
181.

Por fim, o ECAD é responsável pela coleta de direitos autorais provenientes de

execuções públicas, situação em que detém o monopólio legal na arrecadação da execução
pública, para a coleta desses direitos, quando esta execução ocorre de forma coletiva. O

83

Os selos são pequenas gravadoras que atuam para artistas independentes.

Escritório é formado por sete associações84, reunindo diversos tipos de titulares de direitos
autorais e conexos. Na cadeia de streaming, até o julgamento do REsp nº 1.559.264/RJ, já
mencionado, o Escritório coletava direitos autorais e conexos de plataformas apenas na
modalidade simulcasting. No entanto, com o novo entendimento do STJ, o ECAD passou a
coletar das plataformas direitos de execução pública em todas as modalidades de streaming,
prejudicando toda a cadeia de repasse de direitos ao se inserir mais um intermediário para
negociar. Esse ponto será mais explorado nos próximos tópicos.
182.

A partir dessa breve apresentação, a imagem abaixo ilustra de forma mais didática a

atuação das entidades de gestão coletiva:

84 O escritório é formado pelas seguintes associações: Associação Brasileira de Música e Artes
(“ABRAMUS”), Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes (“AMAR”); Associação de Intérpretes e
Músicos (“ASSIM”); Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores (“SBACEM”); Sociedade
Independente de Compositores e Autores Musicais (“SICAM”); Sociedade Brasileira de Administração e
Proteção de Direitos Intelectuais; e União Brasileira de Compositores (“UBC”).

Figura 7. Fonte: do Rádio ao Streaming

183.

85

Conforme se observa, é considerável o número de agentes com quem as

plataformas devem negociar para realizarem suas atividades. Ainda assim, há um racional
econômico na existência desses intermediários. A partir desse breve entendimento, no
próximo tópico, será explorado a lógica econômica que atesta a existência das entidades de
gestão coletiva. Pelo mesmo argumento, será possível identificar como a atuação do
ECAD, economicamente, não se justifica na cadeia de streaming.
5.3 A GESTÃO COLETIVA OS CUSTOS DE TRANSAÇÃO: A JUSTIFICATIVA
ECONÔMICA PARA A ATUAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES ARRECADADORES E
DO ECAD
184.

Conforme se procurou demonstrar até agora, as entidades de gestão coletiva têm

como fundamento de existência uma necessidade natural do mercado da música, cuja
estrutura praticamente inviabiliza a coleta direta de direitos musicais por parte dos autores.
Além do respaldo legal para a constituição das associações arrecadadoras, a atuação dessas
entidades também possui um racional econômico, uma vez que permitem uma redução nos
chamados custos de transação.
185.

A teoria dos custos de transação teve origem nos trabalhos do economista Robert

Coase e mudou profundamente a literatura sobre o papel das empresas na economia.86 O
estudo de Coase também desempenhou papel pioneiro sobre as primeiras teorias de análise
econômica do direito. De forma geral, Coase se refere a custos de transação como os
custos de troca e comércio em uma relação entre agentes no mercado. Tais custos podem
ser divididos em três grupos: (i) custos de busca do negócio (identificar uma contraparte
apta para realização de um contrato); (ii) custos de negociação; e (iii) custos de garantir
cumprimento do que foi negociado (custos de fiscalização do contrato).
186.

Sob a ótica do empresário, tais custos serão determinantes para a decisão de

contratar um agente para prestar algum serviço, fornecer algum produto ou, até mesmo,
integralizar verticalmente essa atividade dentro da própria empresa. Fazendo um paralelo
FRANCISCO, Pedro Augusto P. (Org.); VALENTE, Mariana Giorgetti (Org.). Da rádio ao streaming:
ecad, direito autoral e música no Brasil. Rio de Janeiro: Azougue, 2016. p. 364
86 COASE, Robert. The Nature of the Firm, 1937.
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com a indústria da música, podemos pensar no seguinte exemplo: um autor, quando cria
uma obra musical e quer sua circulação, tem a opção de (i) contratar com uma gravadora
para que produza um fonograma e, consequentemente, realize a circulação deste
fonograma por ele, ou (ii) de internalizar a criação do fonograma e realizar, a circulação de
sua obra por conta própria. Evidentemente, a assimetria informacional existente nessa
relação, a especialidade técnica e a experiência de negócio da gravadora tornam a opção de
contratação muito mais vantajosa para o autor. Em outras palavras, os custos de transação
relacionados à contratação de uma gravadora para a circulação de uma obra musical são
menores em comparação à internalização dessa atividade.
187.

O mesmo raciocínio se aplica à coleta de direitos autorais. Ainda que não se

observe a peculiaridade técnica de produzir um fonograma, existem outros fatores que
fazem da opção por inserir um intermediário para realizar a gestação dos direitos autorais
de forma coletiva mais benéfica aos titulares. Conforme já evidenciamos neste estudo, é
inviável que o titular dos direitos contrate diretamente com usuários de suas obras. Em
primeiro lugar, porque quando estamos falando de direitos de distribuição e reprodução, os
usuários das obras são normalmente grandes players no mercado com alto poder de
barganha – que podemos exemplificar, nesta situação, como as plataformas de streaming
interativo. Para contrapor esse poder de barganha dos usuários, os titulares de direitos
autorais precisam se organizar em grupo e, assim, negociar conjuntamente os valores da
arrecadação. Em segundo lugar, um outro fator que vai influenciar nos custos de transação
é a dificuldade dos titulares em fiscalizar o cumprimento adequado dos usuários em relação
às licenças recebidas.
188.

Nesse sentido, a forma associativa se mostra como uma maneira eficiente para que

as operações de coleta de direitos autorais sejam realizadas. Ainda que se observe um custo
para a organização das atividades em uma associação e para sua administração, é mais
viável terceirizar essa atividade em comparação a realizá-la internamente. Nessa conjuntura,
a existência das entidades de gestão coletiva de direitos autorais se justifica pela teoria
econômica dos custos de transação.
189.

Quando nos referimos à execução pública, essa dificuldade de coleta, fiscalização e

administração dos direitos autorais é consideravelmente aumentada. Isso porque, enquanto
nos direitos de distribuição e reprodução os agentes que atuam na ponta da cadeia são mais
restritos – plataformas de streaming, de download, etc -, na execução pública são inúmeras as

possibilidades de usuários. Com efeito, a Lei de Direitos Autorais definiu execução pública
de forma extremamente abrangente, a partir da noção de “locais de frequência coletiva”,
aplicando-se, portanto, a quase todas as situações em que uma obra é tocada fora do seu
uso pessoal. Ainda que seja simples identificar quando sua obra é tocada em situações
como na televisão, rádio e shows, é extremamente complicado realizar essa fiscalização em
locais como casamentos, eventos, boates, casas de shows e lojas.
190.

Tendo isso em vista, as associações arrecadadoras de direitos decorrentes de

execução pública não conseguiam realizar a fiscalização e coleta devida desses direitos. Por
essa razão, surgiu a necessidade de se criar mais um intermediário no mercado, responsável
unicamente, a partir de um monopólio legal, por atuar na execução pública de obras
musicais quando a mesma ocorrer de forma coletiva: o ECAD.
191.

A existência do ECAD se justifica inteiramente pela complexa e dispersa estrutura

da execução pública de obra musical, que inviabiliza a coleta dos direitos, ainda que por
meio de associações de gestão coletiva. Os custos de transação para que tais entidades
continuassem a realizar essa atividade de forma dispersa estavam mais altos do que os
custos de se criar mais um intermediário, razão pela qual optou-se pela criação do
Escritório. Teoricamente, a solução para a criação do ECAD parecia adequada. A prática,
no entanto, mostrou o contrário.
192.

Em primeiro lugar, podemos citar a falta de supervisão administrativa. Por

muitos anos, o ECAD foi regulamentado e supervisionado pelo chamado Conselho
Nacional de Direitos Autorais (CNDA), uma autoridade administrativa nacional ligada ao
governo federal encarregada de supervisionar as sociedades de coleta de direitos autorais. O
CNDA, no entanto, foi extinto em 1990, deixando o ECAD praticamente não
regulamentado e sem qualquer supervisão administrativa. Depois disso, o ECAD adquiriu
um extenso poder e recebeu muitas críticas por alegadas práticas anticoncorrenciais e
abusivas. Conforme já identificamos, a Lei nº 12.853/2013 alterou a regulamentação das
associações de gestão coletiva e vinculou o ECAD ao antigo Ministério da Cultura. No
entanto, ainda com as alterações legislativas, o Escritório recebe diversas críticas
relacionadas à transparência de suas atividades.
193.

Em segundo lugar, o Escritório é relacionado por recorrentes histórico de abusos.

Em 2010, o ECAD foi submetido a um procedimento administrativo iniciado com o

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para investigar a formação de
cartéis e práticas anticompetitivas. Após uma investigação de três anos, o CADE emitiu
uma decisão majoritária determinando a fixação ilegal de preços e o abuso de posição
dominante (imposição de barreiras excessivas à entrada) no ECAD. O ECAD e suas
associações-membros foram multados em aproximadamente R$ 6 bilhões (US $ 2 bilhões)
e condenados a não tomar medidas para a fixação de preços e outras práticas abusivas. Esta
decisão administrativa foi parcialmente revogada por um juiz federal em uma liminar
concedida em 2013. Os recursos ainda estão pendentes de julgamento perante tribunal de
apelação federal. Além disso, em junho de 2011, o ECAD e o sistema de gestão coletiva de
direitos autorais foram sujeitos a vários procedimentos de investigação no Congresso
Brasileiro, com uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), entendendo o ECAD
culpado de formação de cartel e práticas anticompetitivas.
194.

No âmbito da negociação com as plataformas de streaming, essa dificuldade negocial

com o ECAD é explicitada por Marina Georgetti Valente, que extraiu impressões de
funcionário de uma plataforma, externalizando suas dificuldades com o ECAD, uma vez
que “Ao passo que não deseja [o funcionário da plataforma de streaming] a atuação do
ECAD nesse processo - seja porque afirma que a justiça brasileira já afastou sua
legitimidade, seja porque entende que as taxas de administração são muito altas e fariam,
em sua visão, com que o ECAD se tornasse mais um atravessador [...]”.87
195.

Em outra oportunidade foi dito, extraindo a transcrição literal da entrevista com o

funcionário de uma plataforma de streaming:
“Para a gente isso é muito complicado, porque somos um produto a
quem sempre se aponta o dedo, em relação ao volume de dinheiro
que gera aos artistas; se a gente, além do mais, não respeita a cadeia
natural de cobranças – e o ECAD é um intermediário a mais – é
ainda pior, quer dizer: qual renovação a gente está trazendo pro
mercado musical?[...]
A minha briga com o ECAD é muito ética: acho antiético eles
quererem cobrar um direito que não é deles, quererem estender [as
áreas que eles intermedeiam] para outros lados, porque eles comem
uma margem do dinheiro pago aos artistas. A gente como um
produto que quer valorizar a descoberta musical, a receita musical –
e a gente não entra nos méritos, não quer acabar com as gravadoras,
não tá propondo aos artistas de colocar as obras diretamente na
FRANCISCO, Pedro Augusto P. (Org.); VALENTE, Mariana Giorgetti (Org.). Da rádio ao streaming:
ecad, direito autoral e música no Brasil. Rio de Janeiro: Azougue, 2016, p. 332.
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gente, inclusive por complicações técnicas e jurídicas [...]. O que a
gente tem que fazer é respeitar as legislações locais. Nesse caso eu
acho que... Que não é muito respeito.”88
196.

O ECAD, portanto, mostra-se, muitas vezes, não como um facilitador na coleta de

direitos musicais, mas como um obstáculo negocial para a organização das atividades
arrecadatórias. Ainda que exista uma justificativa econômica para a sua existência, a falta de
transparência e o abuso de posição dominante que o Escritório ocupa esvaziam a
necessidade de sua atuação e acaba atrapalhando o funcionamento da cadeia de coletas já
existente.
197.

A partir de todo exposto, podemos chegar às seguintes conclusões: (i) há

justificativa econômica para a existência das entidades de gestão coletiva, uma vez que
reduzem os custos de transação; (ii) a modalidade de execução pública de obras musicais
possui peculiaridades próprias, que exigem a existência de mais agentes na cadeia; e (iii)
ainda que na teoria o ECAD parece ser uma alternativa adequada para a coleta de direitos
de execução pública, a prática mostra que, muitas vezes, o Escritório é apenas mais um
atravessador, dificultando as atividades negociais da indústria da música.
198. Com base nesse contexto, pode-se agora trazer o raciocínio para o mercado streaming
e entender os prejuízos que a cadeia terá, caso se considere todas as modalidades de
streaming como uma forma de execução pública. Portanto, no próximo tópico,
buscaremos desenvolver esse tema, com o objetivo de demonstrar como a cadeia de
streaming possui peculiaridades muito distintas de qualquer forma de execução pública e
como o modelo atual de arrecadação já funciona. A partir disso, ficará evidente como todo
o racional econômico que justifica a existência do ECAD para a execução pública não se
aplica para o streaming.

5.4. OS IMPACTOS DE PERMITIR O ECAD COMO MAIS UM AGENTE NA
CADEIA DE ARRECADAÇÃO DE DIREITOS DE PLATAFORMA DE
STREAMING

FRANCISCO, Pedro Augusto P. (Org.); VALENTE, Mariana Giorgetti (Org.). Da rádio ao streaming:
ecad, direito autoral e música no Brasil. Rio de Janeiro: Azougue, 2016 p. 339.
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199.

Ao longo deste estudo, foi evidenciado que o ECAD, com fundamento em um

equivocado entendimento desta d. Corte, pretende coletar direitos musicais de plataformas
de streaming interativo. Todavia, existem traços consideravelmente distintivos entre uma
modalidade de execução pública e o uso de obra musical por plataforma de streaming
interativo, que inviabilizam a atuação do Escritório. Esses traços vão além de uma
incompatibilidade jurídica. Caso esta d. Corte entenda por reiterar esse equivocado
entendimento, são inúmeros os impactos na cadeia de arrecadação de direitos musicais.
Portanto, é necessário entender em que medida se distingue o streaming de uma execução
pública e como a inserção do ECAD como mais um intermediário pode prejudicar essa
organização.
200.

Como foi visto no tópico anterior, a estrutura legal que conceitua execução pública

abrange inúmeras formas de uso de obra musical. Mais detalhadamente, dentre as
características da execução pública estão: (i) locais de frequência coletiva; (ii) multiplicidade
de usuários; e (iii) comunicação ao público. Portanto, a partir de um conceito legal
extremamente abrangente, constituiu-se uma intensa pulverização e dispersão de usuários,
justificando a atuação de um intermediário com o objetivo único de atuar nessa estrutura
dispersa.
201.

Por outro lado, o streaming interativo possui características evidentemente distintas.

A uma, porque não representa utilização de obra musical em local de frequência coletiva.
Conforme foi demonstrado, a forma de uso de obra musical via streaming relaciona-se ao
modelo one-to-one, assemelhando-se mais a uma modalidade de distribuição de obra musical
e não de execução pública. A duas, porque streaming possui uma quantidade de usuários
consideravelmente mais restrita. Basicamente, se resumem a algumas plataformas com
capacidade tecnológica para prover esse serviço aos seus clientes. Ou seja, não há a mesma
pulverização quando pensamos nos modelos tradicionais de execução pública, que
justifiquem a atuação de mais um intermediário. Por fim, não se observa comunicação ao
público, uma vez que a característica indissociável do streaming interativo é o acesso pelo
público, seguindo sua própria escolha, diferentemente das modalidades de execução
pública, em que a obra é colocada ao público sem interatividade. Existe, portanto, uma
incompatibilidade inerente à estrutura de funcionamento das plataformas de streaming
interativo em relação às modalidades de execução pública, que não justifica a atuação do
ECAD.

202.

Além da incompatibilidade prática e jurídica, a hipótese de atuação do ECAD

também não se traduz do ponto de vista econômico. Isso porque a estrutura atual de coleta
de direitos das plataformas de streaming interativo – que já funciona por meio de associações
arrecadadoras – encontra-se economicamente saturada. Em termos numéricos, de acordo
com um estudo realizado por Mariana Giorgetti Valente, as plataformas de streaming
funcionam com uma margem de lucro muito baixa. Praticamente 70% das receitas líquidas
das plataformas são direcionadas ao pagamento de direitos autorais e conexos, sendo os
30% restantes relativos à manutenção e investimento em infraestrutura, marketing e
lucros.89
203.

Como se percebe, a parcela da receita das plataformas dedicada ao pagamento de

direitos musicais é consideravelmente alta. Nesse sentido, considerar os serviços de
streaming interativo como uma modalidade de execução pública vai onerar ainda mais as
plataformas ao sujeitá-las a uma inaceitável situação de bis in idem. Isto é, uma mesma
modalidade de utilização dando ensejo a mais de uma cobrança de pagamento. Ou seja, os
custos de transação desse modelo que, ressalte-se, já são altos, podem tornar o negócio de
streaming musical inviável.
204.

Fato é que não há mais espaço para mais um intermediário na atual estrutura de

coleta de direitos musicais das plataformas de streaming interativo; sobretudo ao se
considerar que, tradicionalmente, o ECAD sempre se orientou como um atravessador
negocial, abusando de seu monopólio e não garantindo transparência nas negociações.
205.

Ainda que idealmente o ECAD atue para repassar esses valores aos titulares, a

prática demonstra que a necessidade de divisão do repasse dos direitos musicais resultará
em uma diminuição dos valores arrecadados. Sobre esse ponto, o pesquisador e expresidente da Associação Brasileira de Música Independente (ABMI) Carlos Mills aponta,
ainda, para as perdas que o modelo de dupla cobrança (com execução pública) acarretará
aos titulares dos direitos autorais em razão da inclusão de um novo intermediário na
relação. Segundo o pesquisador, no caso da dupla cobrança, de cada R$100 arrecadados,

FRANCISCO, Pedro Augusto P. (Org.); VALENTE, Mariana Giorgetti (Org.). Da rádio ao streaming:
ecad, direito autoral e música no Brasil. Rio de Janeiro: Azougue, 2016, p. 340.
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apenas R$68,43 poderiam ser destinados aos autores. Sem a dupla cobrança, esse valor seria
de R$75.90
206.

A situação ganha relevância ao se levar em conta que a atuação do ECAD pode

acabar inviabilizando não apenas a atuação das plataformas de streaming, como também os
novos agentes no mercado: as produtoras independentes e as agregadoras. Com o
barateamento de certas estruturas, como estúdios, e a diminuição da imprescindibilidade da
divulgação e disponibilização de CDs para a divulgação do trabalho e venda de música,
abriu-se uma brecha para que artistas e produtores independentes pudessem se organizar,
dependendo menos de grandes gravadoras para viabilizar suas produções. Assim, as
inovações tecnológicas no mundo musical possibilitaram a inserção de novos atores com o
propósito de dar oportunidade a artistas que tinham dificuldade ou que não desejavam
estabelecer acordos com os grandes players.
207.

No entanto, a existência dessas entidades pode estar em risco com a nova

interpretação do STJ acerca do streaming interativo. Isso porque, com mais um atravessador
negociando direitos autorais no mercado, a parcela dedicada a esses pequenos agentes vai
ser praticamente suprimida. As agregadoras, por serem agentes com menor poder de
barganha, terão que lidar com mais um intermediário disputando pelos direitos decorrentes
da execução musical nas plataformas de streaming. Note-se que, para esses pequenos
agentes, a inserção da tecnologia do streaming no mercado musical foi um dos grandes
fatores que facilitou a alavancagem do novo negócio. Com a presença do ECAD, selos
independentes e agregadoras, que praticamente sobrevivem a partir da execução de suas
obras em plataformas online, terão sua fonte de renda comprometida.
208.

É importante mencionar que, a partir da entrada do ECAD em um mercado, não

há negociação dos valores a serem cobrados referentes aos direitos autorais. A própria
justiça aponta que os critérios unilaterais para a definição de remuneração do ECAD são
válidos, por se tratar de atividade privada. Dessa forma, não há espaço de negociação, a não
ser em órgãos internos do próprio ECAD.
209.

Ocorre que essa hipótese de negociação interna também não é viável, na maioria

dos casos. Apesar das boas intenções, a nova regulamentação trazida pela Lei nº
12.583/2013 e os posicionamentos do antigo Ministério da Cultura, como um novo ator
Disponível em: https://carlosmills.wordpress.com/2016/02/27/existe-execucao-publica-no-streaminginterativo/. Acesso em 20.04.2019
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relevante no âmbito da atuação do ECAD, fazem com que a tendência seja de agremiação
de cada vez menos associações. Ou seja: a tendência é que o ambiente representativo
interno ao ECAD se torne menos plural.
210.

Desta forma, a alteração conferida pela Lei, que reforma o sistema de Associações

de Gestão Coletiva, ao passo que pretendia trazer mais transparência para o ECAD, criou
também maiores barreiras para entrada de novos associados no Escritório. Isso decorre do
estabelecimento de alguns critérios para associações de gestão coletiva se habilitarem junto
ao ECAD, como a determinação de número mínimos de associados, conforme o artigo 4º
do Decreto nº 9574/2018 que regulamenta a Lei nº 12.583/201991. Um exemplo dessa
tendência é a diminuição do número de associações filiadas do ECAD que, antes da Lei,
eram 10 com direito a voto e, atualmente, são 7.
211.

Consequentemente, atores independentes ou que não concordem com o

funcionamento das grandes associações não terão tanta ingerência quanto às suas
produções ou possibilidade de influenciar, com peso, as decisões do ECAD.
212.

A partir desse contexto, verifica-se que as agregadoras e pequenas produtoras

encontram-se uma situação de difícil resolução. Por um lado, essas entidades sobrevivem
pela arrecadação de direitos conexos das plataformas de streaming e, com a atuação do
ECAD como mais um intermediário, terão sua parcela de arrecadação consideravelmente
diminuída. Por outro, a hipótese de se filiarem ao Escritório ou a alguma associação filiada
a ele e conseguirem terem voz dentro dessas estruturas não representa uma solução.
213.

Portanto, se por um lado, teoricamente, a formação do ECAD se justifica pela

redução dos custos de transação nos modelos tradicionais de execução pública de obra
musical, por outro, a atuação do escritório tem o condão de apenas aumentar os custos
quando nos referimos às plataformas de streaming e não necessariamente resultará em um
aumento no repasse dos direitos aos titulares. Permitir que o ECAD se incumba dessa
função, a partir de um esforço interpretativo infundado da Lei de Direitos Autorais,
é uma decisão ilógica do ponto de vista prático do funcionamento da cadeia de

91 Decreto nº 9.574/2018, Artigo 4º [...] Parágrafo único. No caso das associações a que se refere o art. 99 da
Lei nº 9.610, de 1998 , que desejarem realizar a atividade de cobrança, o pedido de habilitação só será
concedido àquela que possuir titulares de direitos e repertório de obras, de interpretações ou execuções e de
fonogramas que gerem distribuição equivalente ao percentual mínimo da distribuição do Escritório Central,
na forma estabelecida em ato do Ministro de Estado da Cultura, observado o disposto no § 4º do art. 99 da
referida Lei.

arrecadação de direitos musicais das plataformas de streaming. Os impactos de
reiterar esse entendimento representará um revés no mercado musical.

6.

A

EQUIVOCADA

INTERPRETAÇÃO

DO

MINC:

ANÁLISE

DAS

INSTRUÇÕES NORMATIVAS 1 E 2/2016
214.

Em 2019, o Ministério da Cultura (MinC) foi definitivamente extinto e

transformado na Secretaria Especial da Cultura, vinculada ao Ministério da Cidadania.
Dentro dessa estrutura, há a Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual
(SDAPI), que fica responsável por tratar de assuntos dessa natureza.
215.

A existência dessa Secretaria é importante porque com a aprovação da Lei nº

12.853/2013, que modificou dispositivos da LDA, o então Ministério da Cultura passou a
ser um dos responsáveis pela fiscalização da gestão coletiva de direitos autorais, o que
inclui as associações. No entanto, apenas no início de 201892 o antigo Ministério da Cultura
criou uma versão inicial da dita Secretaria e deu-lhe a atribuição de fiscalização das
associações de gestão coletiva, com destaque para o ECAD. Ainda assim, não houve ações
relevantes nesse âmbito após a criação da Secretaria, apesar de ela ter sido mantida na nova
estrutura da Secretaria Especial da Cultura.
216.

Antes da sua reconfiguração em Secretaria, o então MinC editou duas Instruções

Normativas que afetam prestadores de serviços online que oferecem músicas. A SDAPI
publicou em sua seção no site da Secretaria Especial da Cultura compilado de normas
sobre direitos autorais, no qual constam essas duas Instruções.
217.

A primeira delas é a Instrução Normativa (“IN”) nº 1/2016, que regulamenta o

artigo 22, § 3º do Decreto nº 8.469/2015. De acordo com este artigo, o então Ministério da
Cultura emitiria um ato para fornecer as obrigações dos usuários em relação à execução
pública de obras e fonogramas inseridos em obras e outras produções audiovisuais,
especialmente no que diz respeito à prestação de informações estas obras e fonogramas e
seus titulares.

MinC habilita Ecad e sete entidades de gestão coletiva de direitos autorais musicais. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=FwhhU4h85pg. Acesso em 18.04.2019.
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218.

A instrução normativa considera expressamente como usuário de direito autoral os

Prestadores de Serviços Online (“OSPs”), que usam obras audiovisuais em atividades
comerciais com fins lucrativos, e fornece obrigações específicas para eles. Sob a IN
nº 1/2016, os OSPs são obrigados a, todos os meses, fornecer à entidade responsável pela
recolha dos direitos de autor relativos à execução pública, a lista das obras e fonogramas
utilizados no mês anterior no território nacional.
219.

A IN nº 2/2016, por sua vez, estabelece procedimentos adicionais para viabilizar a

atividade de associações de gestão coletiva sobre as atividades comerciais do OSP
envolvendo conteúdo protegido por direitos autorais. A Instrução Normativa expressa a
necessidade de especificar a categoria de trabalho intelectual e tipo de uso na exigência de
qualificação das entidades que pretendem cobrar royalties de direitos autorais de OSPs em
alguns tipos de uso. Entre eles, há o direito público de execução para o uso de obras
musicais, obras literárias e musicais e fonogramas, através de transmissão que não resulta
na posse de uma cópia da obra ou fonograma pelo consumidor ou qualquer tipo de
transferência de propriedade ou propriedade.
220.

Em outras palavras, ambas as normas consideram streaming como "execução

pública" de um trabalho, e portanto, concedem à sociedades de arrecadação e,
especialmente, ECAD – a sociedade central de coleta de funciona – poderes para coletar
royalties para streaming de conteúdo de OSPs.
221.

Essa visão também aparece em outros documentos que foram produzidos pelo

então MinC. Em nota técnica para o julgamento do REsp no 1.559.264/RJ, o Grupo de
Trabalho do Ministério sobre o assunto estruturou tabela com a seguinte classificação:

Figura 5: Nota Técnica nº 26 DDI/SE/MinC no REsp nº 1.559.264/RJ

222.

Contudo, em nossa visão, a Lei de Direitos Autorais do Brasil não admite essa

interpretação. Como já foi colocado anteriormente, o conceito de desempenho público na
Lei nº 9.610/1998 centra-se na ideia de simultaneidade em um modelo de one to many. Essa
noção de simultaneidade é definida por “frequência coletiva” nos locais definidos de
acordo com os parágrafos 2º e 3º do artigo 681. O serviço de streaming não se encaixa em
nenhum desses elementos: em um desempenho através da internet, a comunicação entre o
provedor de conteúdo e o usuário ocorre em base one-to-one (many-to-many), na qual o
usuário pode acessar o conteúdo quando e onde quiser. Por esse motivo, os serviços de
streaming não se enquadram na categoria de desempenho público.
223.

É verdade que a Lei de Direitos Autorais do Brasil classifica a transmissão como

execução pública, mas streaming e transmissão não são equivalentes. Na transmissão, a
audiência não é predeterminada, ou seja, a transmissão é feita para um conjunto indefinido
e indeterminado de pessoas que terá acesso simultâneo à obra protegida. De outro lado, na
internet, a exibição de conteúdo ocorre através de uma relação única e individual entre o
provedor e o usuário. Além disso, do ponto de vista regulatório, Internet e transmissão são
muito diferentes: sob a lei brasileira, a Internet é regulada como um Serviço de Valor
Adicionado, não sujeito ao regime jurídico de licenciamento, concessão, autorização ou

permissão, enquanto a transmissão depende de concessão pública e/ou autorização por
parte do governo e está sujeita a regras regulatórias estritas.
224.

Finalmente, os tribunais brasileiros claramente decidiram, em mais de uma ocasião,

que serviços de streaming não se enquadram na categoria de execução pública, e, portanto,
não estão sujeitos a pagamentos de royalties a título de direitos de autor para o ECAD.
Diversos comentadores têm este entendimento consolidado.93
225.

Ademais, outros argumentos suportam a posição de que as instruções expedidas

pelo então Ministério da Cultura são ilegais. Um ponto importante, por exemplo, é que elas
submetem os OSPs a uma inaceitável situação de dupla oneração. De acordo com a lei,
provedores de serviços de música por streaming devem pagar royalties por direitos de
reprodução e distribuição, nos termos dos artigos 29, I e VI, e 5º, IV e IV, da Lei nº
9.610/1998. Entretanto, a Instrução Normativa adiciona a estes serviços o regime legal da
execução pública. Isto é, além dos direitos de reprodução e de distribuição, os serviços de
streaming também devem pagar pelos direitos de execução pública. Em outras palavras,
um tipo de uso (streaming) dá margem para pelo menos dois tipos de pagamento. É isso que
vem acontecendo atualmente, como pode ser visto na tabela apresentada acima: algumas
modalidades acabam por pagar por diversos tipos de usos do material, de forma
fragmentada.
226.

Também é possível argumentar que o critério utilizado pelas INs para a incidência

de diferentes tipos de direitos (notadamente, as transferências da posse ou da propriedade
do arquivo) se torna difícil de compreender, uma vez que a diferença funcional entre um
download e o streaming está perdendo importância nos dias de hoje. É comum, por exemplo,
que o usuário adquira uma obra musical através de download e a acesse ao mesmo tempo em
que ela lhe é transmitida, exatamente como no streaming, descartando-a tão logo o download
termine. Portanto, a utilização deste critério implicaria em inconsistências e discriminações
injustificadas da perspectiva da aplicação da lei.

93 Nesse sentido: NEIVA, Maria Rita Braga de Siqueira. O “direito de colocação à disposição do público” e a
exploração dos direitos autorais na internet: antecedentes normativos e primeira jurisprudência. Revista de
Direito das Comunicações. Vol. 8/2014. p. 63-88. Jul-Dez/2014; BITELLI, Marcos Alberto Sant’Anna.
Direito de autor e novas mídias. Revista de Direito Privado. Vol. 3/2000. Editora Thomson Reuters. Jul.Set./2000. pp. 95 a 109; COSTA NETO, José Carlos. Direitos Autorais sobre as Obras Musicais na era da
Internet. Revista da ABPI no 53 (jul/ago-2001); p. 43; ASCENÇÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2a
Edição. Editora Renovar. Rio de Janeiro, 2007. p. 197.

227.

Por fim, o então Ministério da Cultura se referiu, na IN 02/2016, a direitos que são

análogos ao “making available”,94 como definido pelo Tratado de Direitos Autorais e pelo
Tratado de Execuções e Fonogramas, ambos da WIPO. Este direito tem o objetivo de
regular a transferência de obras pela Internet. Cada país o adotaria de acordo com suas leis
internas (o termo “disponibilização” proposto pela WIPO seria uma solução “guardachuvas” para a transferência via Internet). Porém, o Brasil não é parte nem signatário
destes tratados. Contrariamente ao que foi proposto pelas INs, o conceito de
“disponibilização” não é útil para a interpretar a Lei de Direitos Autorais brasileira. O mais
próximo que a legislação brasileira chega do conceito é quando trata de “distribuição
eletrônica”, especificamente no artigo 29, VII95 da Lei de Direitos Autorais. Mas mesmo
esta “distribuição eletrônica” ainda é vista como distribuição, e não como execução
pública,96 que estaria sujeita ao pagamento de royalties ao ECAD. Assim, na nossa visão, a
única maneira para a legislação brasileira passar a considerar streaming como execução
pública consistiria em emenda parlamentar à Lei de Direitos Autorais, e não apenas na
publicação de Instrução Normativa.
228.

Considerando que a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998) não autoriza a

interpretação de streaming como execução pública, torna-se claro que o então Ministério da
Cultura (i) violou o princípio da reserva legal, uma vez que instruções normativas criaram
obrigações (notadamente, o pagamento referente a direitos de execução pública), algo que
WIPO Copyright Treaty, article 8 (“Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and
(ii), 11ter(1)(ii), 14(1)(ii) and 14bis(1) of the Berne Convention, authors of literary and artistic works shall
enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by wire or wireless
means, including the making available to the public of their works in such a way that members of the public
may access these works from a place and at a time individually chosen by them”) and WIPO Performances
and Phonograms Treaty, article 14 (“Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making
available to the public of their performances fixed in phonograms, by wire or wireless means, in such a way
that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them”).
95 Lei 9610/1998, artigo 29. “Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por
quaisquer modalidades, tais como: (...) 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."
96 A maior parte dos acadêmicos vê o streaming como distribuição eletrônica (Lei nº 9610/1998, artigo 5o, IV
e artigo 29, VII). Por exemplo: GONDELMAN; Silvia Regina Dain e NIGRI, Deborah Fisch. Os direitos
autorais musicais dos ringtones e dos truetones: execução pública ou distribuição. Revista de Direito de
Informática e Telecomunicações – RDIT. Vol. 01. Editora Fórum. Belo Horizonte, 2006. pp. 151-169;
SILVEIRA, Newton. Os Direitos Autorais e as Novas Tecnologias da Informação conforme a Lei
9.610/1998. In: PIMENTA, Eduardo Salles (coord.). Direitos autorais: estudos em homenagem a Otávio
Afonso dos Santos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. pp. 262-274; NEIVA, Maria Rita Braga
de Siqueira. O “direito de colocação à disposição do público” e a exploração dos direitos autorais na internet:
antecedentes normativos e primeira jurisprudência. Revista de Direito das Comunicações. Vol. 8/2014. p. 6388. Jul-Dez/2014.
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apenas a lei poderia fazer; e (ii) excedeu os poderes regulatórios emanados do artigo 87,
parágrafo único, II da Constituição Federal. Nessa perspectiva, segundo o Supremo
Tribunal Federal, o exercício da função reguladora por Ministro de Estado não deve
infringir a lei, o que inclui o dever de não criar obrigações ou distinções que a lei não tenha
previsto. Isto é exatamente o que as Instruções Normativas fizeram.
229.

Em complemento, em 2016, foram julgadas duas Ações Diretas de

Inconstitucionalidade ("ADI") no Supremo Tribunal Federal,97 as quais questionavam a
autoridade dada ao MinC pela Lei nº 12.853/2013 para regular a administração coletiva de
direitos autorais. Ambos os autores argumentaram que o poder do Ministério da Cultura
para regular sobre direitos autorais seria inconstitucional. Apesar dessas duas ações terem
sido julgadas improcedentes, ou seja, venceu a posição pela constitucionalidade da lei, isso
não significa que os poderes do antigo Ministério da Cultura e da atual SDAPI sejam
ilimitados. Acreditamos que dentro no âmbito das INs, o MinC excedeu a autoridade que a
Lei nº 12.853/2013 lhe transferiu e, assim, a validade das referidas Instruções Normativas
pode ser disputada com base em razões legais e constitucionais. Mudanças sobre a natureza
jurídica do streaming deveriam ser introduzidas por iniciativas legislativas, e não por
regulação oriunda do Poder Executivo.

6.1. EXEMPLOS INTERNACIONAIS DE ARRECADAÇÃO
230.

Recentemente, os Estados Unidos também promoveu reformas legais no mercado

de música. Apesar da distribuição de direitos autorais não ser igual ao caso brasileiro, o
sistema americano enfrentava problemas parecidos com os nossos, como a dificuldade de
se localizar e, consequentemente, remunerar os titulares de direitos autorais.98
231.

De acordo com a versão anterior do Copyright Act, era necessário licenciar música

por música para as plataformas de streaming, visto que elas não estariam habilitadas a
Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou improcedentes as Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5062 e 5065, nas quais o Escritório Central de Arrecadação e
Distribuição (Ecad), conjuntamente com outras associações, e a União Brasileira de Compositores (UBC)
questionavam dispositivos alterados e acrescentados à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998) pela Lei
12.853/2013.
98
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conseguirem “licenças compulsórias” (compulsory licenses). Essas licenças compulsórias
eximem aquele que irá utilizar o conteúdo de pedir autorização para tal para seus titulares
mediante pagamento da licença. Apesar de polêmicas, em alguma medida, essas licenças são
benéficas para certos setores, visto que a negociação individual de cada obra poderia
implicar em custos proibitivos de transação para determinados intermediários.
232.

Aqueles não habilitados a solicitar uma licença compulsória deveriam emitir uma

"Notice Of Intention" (NOI) para os compositores e produtores de cada música com 30 dias
de antecedência da sua reprodução ou distribuição. Tendo em vista as mudanças
tecnológicas que atravessaram a indústria da música na última década, muitos modelos de
negócio, como as plataformas de streaming, apenas evidenciaram o quão inadequado e
custoso esse modelo poderia ser – em um modelo em que o objetivo é conseguir o maior
catálogo possível de músicas para atrair mais usuários, um grande esforço sempre foi
direcionado para a localização dos titulares.
233.

A dificuldade de localizar titulares e de realizar os pagamentos pelas licenças trouxe

insegurança jurídica para serviços como Spotify e Tidal, os quais foram acionados
judicialmente por músicos renomados.99 Estes, por sua vez, afirmaram que essas
plataformas não conseguiram obter as licenças necessárias para reproduzir e distribuir as
músicas em seus serviços. Além disso, os serviços de streaming continuavam a ter que obter
licenças para execução pública, como as rádios, e também tinham a despesa adicional de
pagar royalties para gravadoras e outros intermediários.100 Ou seja, dentro da cadeia da
música, essa categoria de serviço era uma das que estava sujeita a um maior número de
cobranças.
234.

Fazendo um paralelo com a situação no Brasil, em termos de coleta de direitos

autorais, os EUA eram o que Brasil corre o risco de se tornar: uma estrutura dispersa e
desorganizada incapaz de compatibilizar os diversos interesses dos agentes que atuam no
mercado. Dessa forma, persistia a necessidade de harmonização sobre a natureza jurídica
desses serviços, assim como esta necessidade existe em nossa jurisdição.
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235.

Dessa forma, em 2018, foi aprovado o Music Modernization Act (“MMA”), pelo

qual fica claro que plataformas de streaming passam a ser habilitadas a solicitar licenças
compulsórias, também chamadas de licença-cobertor mecânica (Mechanical Blanket Licensing).
Um dos pontos mais importantes é que se garante que os titulares receberão remuneração
pela utilização de suas obras, mesmo que haja dificuldade de localizá-los. O MMA também
prevê remuneração para os engenheiros de som, que eram antes ignorados pelas normas
que tratavam de direito autoral. A remuneração proveniente dessa licença será determinada
através de um o padrão “willing buyer / willing seller” (padrão de mercado).
236.

Adicionalmente, a nova lei propõe a introdução de uma base de dados central, pela

qual será mais fácil localizar os titulares dos direitos autorais e cuja manutenção será
custeada por aqueles que requisitam as licenças, através de taxas. Haverá uma entidade que
administrará essa estrutura, chamada Mechanical Licensing Collective ("MLC"), a qual será
responsável pela coleta e distribuição de direitos para os titulares de direitos autorais.
237.

O MMA também trata da natureza jurídica dos serviços de streaming. A licença

cobertor é aplicável a atividades definidas como aquelas que "produzem e distribuem
registros digitais de obras musicais, incluindo aqueles na forma de downloads permanentes,
downloads limitados, ou streaming interativo, na qual a atividade é sujeita à licença
compulsória". É importante colocar, no entanto, que as definições que concernem a
natureza jurídica e aquelas referentes à forma com que serão feitas as cobranças para
serviços de streaming foram estabelecidas através de mudanças legislativas, que
contaram com apoio maciço de diversos atores da indústria, do Congresso e do Senado.
Todos os atores concordaram ser necessário reformar parte do sistema. O MMA também
trouxe mudanças para a forma de administração de outras entidades que tratam de outras
formas de remuneração no campo musical, como o equivalente americano à execução
pública, trazendo mais transparência e diminuindo a pulverização dos atores dentro desse
mercado.
238.

O novo modelo regulatório norte americano foi pensado, portanto, a partir das

alterações estruturais que o mercado musical sofreu com o advento das novas tecnologias.
Assim, observa-se que a solução encontrada foi uma centralização arrecadatória, uma vez
que os custos existentes na antiga estrutura dispersa estava tornando o negócio musical
insustentável. Em outras palavras, a partir de mudanças legislativas com espaço para o

debate de todos os interessados envolvidos, criou-se uma nova estrutura regulatória
baseada em uma centralização administrativa do mercado.
239.

No caso brasileiro, verifica-se que a interpretação dada pelo Superior Tribunal de

Justiça caminha em sentido contrário. O esforço hermenêutico para considerar streaming
uma modalidade de execução pública vai acabar apenas trazendo maior complexidade para
a cadeia de coleta de direitos autorais.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
240.

Com base na interpretação desenvolvida, pode-se sintetizar as conclusões nos

seguintes termos, respondendo às questões específicas formuladas no início deste Estudo:
a. O streaming interativo não se confunde com modos de transmissão de conteúdos
autorais, como o simulcasting e o webcasting, pois se trata, na verdade, de distribuição de
obras digitais, acessíveis de modo individualizado e permitindo assim que o usuário
decida que música que deseja escutar, de que forma, quando e onde.
b. A inadequação do streaming interativo com o conceito de execução pública é
evidente. De modo especial, ao exigir a LDA que a execução se dê em local de
frequência coletiva, é evidenciado o desacerto em querer se compreender a Internet
integralmente como um local público. Esse entendimento parece desconsiderar a
existência de ambientes genuinamente privados na rede, como o conteúdo das contas
de e-mail, troca de mensagens entre particulares através de aplicativos ou mesmo as
sessões autenticadas de serviços de Internet banking. O mesmo raciocínio vale para
as sessões individualizadas criadas nas plataformas de streaming.
c. As duas últimas décadas revelam uma tendência por parte do ECAD (e entidades
de arrecadação em outros países) em buscar considerar toda nova forma de utilização
de obra autoral como sendo execução pública, atraindo assim novos mercados para
sua alçada arrecadatória. Nesse sentido, a trajetória dos antigos ringtones e dos
downloads auxilia na compreensão de que o streaming é apenas mais uma etapa em um
processo de longo prazo.
d. A cadeia jurídica e econômica das plataformas de streaming interativo apresenta
elementos que se divorciam da dinâmica de arrecadação e distribuição centralizada
realizada pelo ECAD, sendo a imposição desse agente um elemento que traz
complexidade, opacidade e onera de forma significativa uma dinâmica que se
encontra satisfatoriamente coberta pelas relações contratuais celebradas entre as
partes.
e. O entendimento do antigo Ministério da Cultura sobre o assunto, buscando
ampliar o conceito de execução pública para streaming interativo representa uma
medida de questionável valia para o mercado. O exemplo da recentíssima revisão
realizada nos Estados Unidos sobre o regime de arrecadação e distribuição de

direitos autorais, incluindo o streaming interativo, aponta para a necessidade de um
debate legislativo sobre o tema, superando malabarismos interpretativos que acabam
por confinar um promissor futuro para a indústria musical dentro de velhos padrões
que reiteradamente se mostram avessos à inovação.

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2019.
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