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RESUMO 

Este trabalho se propõe a fazer uma análise do processo da reforma legislativa trazida pela lei 

12.853/13 ao sistema brasileiro de gestão coletiva de direitos autorais da execução pública 

musical, centralizado na figura do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Para 

tanto, é feita uma descrição de como esse sistema funcionava anteriormente, quais as críticas 

a ele apresentadas e quais mudanças a nova lei trouxe. Aborda-se o conceito de gestão 

coletiva, a organização deste setor no Brasil, a CPI do Senado Federal sobre o Ecad, o 

julgamento deste órgão por ilícitos antitruste pelo Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica, o processo legislativo da reforma e as ADIs propostas no Supremo Tribunal 

Federal contra ela. Assim é exposto como o discurso de autonomia na gestão coletiva é 

substituído pelo da regulação, que se mostra mais adequado à realidade brasileira para sanar 

grande parte dos problemas encontrados no setor e melhorar a situação de titulares e usuários 

de direitos autorais. Neste campo eivado de conflitos e disputas, agora está nas mãos do 

Supremo Tribunal Federal decidir pela constitucionalidade da nova lei.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  

Gestão Coletiva, Direitos Autorais, Execução Pública Musical, ECAD, lei 12.853/2013, 

Reforma da Gestão Coletiva, Processo Legislativo, Concorrência e Regulação. 
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ABSTRACT 

This work aims to analyze the process of legislative reform brought by law 12.853 of 2013 to 

the Brazilian system of collective management of copyright of public performance rights,that 

is centralized on the Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – Ecad. For this 

purpose, it is described how this system functioned before that, what were the critics made 

about it, and the changes made by the new law. It is about the concept of collective 

management, the organization of this sector in Brazil, the Congressional investigation at the 

Senate on Ecad, the judgment of this organization by Brazil´s competition authority (CADE) 

for antitrust violations, the Legislative Procedure of the law and the law suits aiming to 

declare the new law unconstitutional in the Brazilian Supreme Court. Thus, it is exposed the 

substitution of the autonomy by the regulation paradigm, witch is better to the Brazilian 

collective management landscape to solve the many problems detected and to improve the 

situation of right owners and users. In this conflict-ridden field, it is now in the hands of the 

Supreme Court to declare the new law as abiding the Constitution.  

 

KEY WORDS:  

Collective Management of Copyright in Brazil; Public Performance of Music; ECAD 

(Brazil´s central Public Music Performance Collecting Society); Law 12.853 of 2013; Reform 

of Collective Management; Legislative Procedure; Antitrust; Regulation. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo do presente trabalho é investigar, por meio de análise da reforma legislativa 

de 2013 no setor, como se organiza no Brasil a gestão coletiva de direitos autorais sobre a 

execução pública de obras musicais. Pela gestão coletiva é que os detentores dos mais 

variados direitos autorais sobre as músicas (artistas, compositores, intérpretes, músicos 

executantes, produtores musicais) recebem a remuneração pelo fato de sua obra ser tocada 

numa rádio, televisão, show, evento ou em sonorização ambiente, por exemplo. Ressalte-se 

que o âmbito do trabalho abrange exclusivamente as obras musicais,
1
 e dentro delas apenas os 

direitos relativos à execução pública. 

O objeto aqui analisado é o sistema institucional brasileiro de fixação de valores, 

cobrança, arrecadação, distribuição e remuneração dos artistas pela execução pública das 

obras musicais. Para tanto, essa monografia se propõe a contar como se deu o processo de 

reforma do sistema nacional de gestão coletiva, que ocorreu com aprovação da lei 12.853 em 

agosto de 2013. Assim, pretende-se responder às seguintes indagações: Como era o sistema 

anterior? Que críticas foram feitas a este sistema, e quais deficiências foram  a ele atribuídas? 

Como se deu o processo de aprovação da nova lei? Quais mudanças ela trouxe?  

A gestão coletiva sobre a execução pública musical no Brasil é centralizada num 

monopólio legal, desde 1973, na figura do Ecad – o Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição. Ele é uma entidade de natureza privada sem fins lucrativos, que consiste numa 

reunião de outras 9 associações, essas formadas pelos artistas e demais titulares de direitos 

autorais. Sua função é arrecadar em todo território nacional os valores monetários devidos em 

face da execução pública de obras musicais, para em seguida distribuir tal valor entre as 

associações que o compõem, de forma proporcional ao número de execuções de músicas 

sobre as quais os membros de cada associação têm direito. Assim, quanto mais vezes for 

tocado repertório de uma associação, mais ela irá receber. Por sua vez, cada associação faz a 

distribuição desses valores entre seus membros (os titulares dos direitos), também da mesma 

forma proporcional à quantidade de execução das músicas. 

O tema da gestão coletiva e de direitos autorais ganhou especial relevância nos últimos 

tempos, gerando discussões nas esferas legislativa, administrativa e judicial. Muitos 

questionamentos foram feitos ao modelo pátrio de gestão da execução pública de obras 

musicais, um segmento que movimenta altos valores, com arrecadação crescente: em 2009, 

                                                 
1
 Por obras musicais, se refere aqui a obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, em sentido amplo.  
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foi arrecadado um total de R$ 374.255.580,00 (trezentos e setenta e quatro milhões de reais) e 

em 2013, R$ 1.190.083.620,00 (um bilhão e cento e noventa milhões de reais). 

 Desde os meados da década de 90, o Ecad vem sendo alvo recorrente de críticas e, 

recentemente, esse processo se intensificou. O modelo brasileiro de gestão coletiva teve 

discussões com a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI_ do Ecad no Senado Federal em 

2011-12, a condenação do Ecad pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 

em 2013 e apresentação do projeto de lei do Senado nº 129/2012, visando a reforma do 

sistema nacional de gestão coletiva. Seu ápice foi a aprovação da lei 12.853/13, advinda do 

referido projeto de lei, sancionada pela Presidente Dilma Roussef em 14 de agosto de 2013.  

Essa lei trouxe alterações significativas ao sistema nacional de gestão coletiva de 

direitos autorais. No entanto, os debates não acabam por aí. Além de restarem questões a 

serem regulamentadas para trazer eficácia à lei, as associações de direitos autorais e o Ecad 

propuseram duas ações diretas de inconstitucionalidade em face dela perante o Supremo 

Tribunal Federal, as ADIs 5062 e 5065. 

 A pesquisa sobre esse tema se justifica porque, não obstante sua relevância e as 

controvérsias existentes, ainda há pouca produção acadêmica jurídica a respeito da gestão 

coletiva de direitos autorais, principalmente no Brasil, sendo um assunto ao qual pouca 

atenção é dada. Outrossim, a recente reforma legal ainda carece de maior discussão e análise 

acadêmica. Este trabalho busca, tendo em vista tal lacuna, contribuir para o debate expondo as 

principais questões em jogo e descrevendo em qual estado se encontra a discussão atual sobre 

o tema gestão coletiva no Brasil, de forma a abrir caminhos e permitir maiores investigações, 

análises e buscas de soluções na matéria. 

 Dessa forma, a questão problema que anima esta monografia é: como e por que 

ocorreu a reforma do sistema brasileiro de gestão coletiva da execução pública de obras 

musicais, e quais mudanças ela trouxe? A fim de respondê-la, o trabalho está organizado em 3 

capítulos.  

 O primeiro versa sobre o que é a gestão coletiva de direitos autorais e como ela ocorria 

no Brasil anteriormente à reforma legal. Ele traz os conceitos básicos de direitos autorais 

necessários para se entender o tema. São também explicados quais os alicerces da gestão 

coletiva, bem como a forma pela qual se deu a centralização das associações no Ecad, prevista 

pela lei em 1973 como parte de um sistema maior regulador de proteção dos direitos autorais. 

Trata-se também da forma pela qual Ecad passou a operar a partir dos anos 90 com 

autonomia, após a extinção do órgão regulador existente. Esse capítulo se presta tanto a 
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apresentar o tema “gestão coletiva”, que é pouco conhecido, quanto a ressaltar as 

características estruturantes de nosso sistema nacional de proteção de direitos autorais, que 

são fatores a influenciar muito que tipos de arranjos institucionais podem ser adotados no 

contexto específico do Brasil.  

 O segundo capítulo é sobre as críticas feitas à forma autônoma de organização da 

gestão coletiva, que ocorreu com o fim do órgão governamental de fiscalização e regulação do 

Ecad em 1990. Assim, após apresentar um panorama sobre os principais aspectos das críticas, 

é feita uma análise em específico dos dois últimos grandes processos a questionar o Ecad, 

cruciais para a edição da nova lei: a CPI do Senado Federal sobre o Ecad de 2011/2012 e o 

notório julgamento pelo CADE do “caso ABTA x ECAD” em 2013, por denúncias de ilícitos 

antitruste cometidos pelo escritório central, que defendeu uma perspectiva concorrencial para 

a organização do setor.  

 Já o terceiro capítulo é sobre a resposta a essas críticas dada pela reforma legislativa. 

Ele está divido em duas partes: (i) o processo legislativo de aprovação da nova lei, analisando 

suas disposições nas 2 diferentes redações que o projeto teve, e (ii) o contra-ataque feito pelas 

associações e pelo Ecad, ao ajuizar as ADIs 4062 e 4065 perante o STF, tratando dos 

argumentos jurídicos invocados em discussão.  

 Na visão deste autor, o percurso do presente trabalho traz a identificação do que aqui 

denomino os 3 discursos diferentes sobre qual a melhor forma de organizar o setor da gestão 

coletiva. O primeiro discurso é o da autonomia, segundo o qual o essencial é os autores 

organizarem-se sozinhos, sem haver qualquer interferência estatal. O segundo é o da 

concorrência, no qual o sistema seria eficiente quando as associações competem com seus 

repertórios entre si num sistema de livre mercado, garantido pelo direito antitruste. Por fim, o 

terceiro é o da regulação, no qual é preciso um papel mais acentuado do Estado para corrigir as 

falhas e distorções do sistema, havendo no ordenamento jurídico obrigações mais detalhadas 

para as associações e também um órgão público de supervisão.  

 Em síntese, será visto como se organizava o sistema Ecad, quais os problemas 

encontrados e quais as mudanças efetuadas, observando-se como esses 3 discursos aparecem e 

enfrentam-se neste verdadeiro campo de disputas que é a gestão coletiva no Brasil. 
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CAPÍTULO I. O QUE É GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS AUTORAIS 

“Collective management is the exercise of copyright and related rights by 

organizations acting in the interest and on behalf of the owners of rights.” 

(Definição da World Intellectual Property Organization – WIPO) 

 Este capítulo tem o objetivo de explicar o básico do panorama legal sobre direitos 

autorais e sua gestão coletiva, e para isso está dividido em quatro partes. Na primeira, explica-

se brevemente a disciplina jurídica dos direitos autorais. A segunda se foca no que consiste o 

direito específico da execução pública musical. Na terceira, passa-se propriamente a explicar 

o que é a gestão coletiva, seus fundamentos jurídicos e econômicos de existência, e se 

abordando a disciplina legal sobre esta atividade e a organização do setor no Brasil. A quarta 

e última faz uma breve exposição sobre o que é o Ecad, e sobre como se dava seu 

funcionamento sob a égide da lei 9.610/98 antes da reforma do sistema de gestão coletiva.  

Os direitos autorais, sob o ponto de vista jurídico, estão localizados no campo maior 

da Propriedade Intelectual (PI).
2
  A PI é dividida em dois ramos: propriedade industrial e 

direitos autorais.
3
 Esse trabalho trata apenas dos direitos autorais,

4
 que englobam os direitos 

de autor e os direitos conexos, cuja disciplina legal é dada pela lei 9.610/98 (Lei de Direitos 

Autorais – LDA), sendo sobre este ramo que incide a gestão coletiva.  

 A dogmática jurídica classifica os direitos autorais como sendo direitos sui generis, 

integrantes do direito civil, e que consistem precipuamente na atribuição de uma 

exclusividade para seus detentores. Assim, para fins deste trabalho, os direitos autorais serão 

tratados como direitos de exclusivo, sem se pretender fazer uma discussão acerca de sua 

natureza jurídica e sua caracterização ou não como direito de propriedade.
5
  

                                                 
2
 A PI engloba todos os diversos tipos de direitos intelectuais, sobre criações imateriais, tratando das relações 

entre as pessoas e os bens imateriais que são criados, como produto do intelecto, fornecendo um monopólio 
sobre tais bens, conforme coloca Carlos Alberto Bittar, em BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4ª ed., Rio 
de Janeiro: Forente Universitária, 2005. p. 2 
3
 A diferenciação entre ambos os ramos é amplamente reconhecida na doutrina. A título explicativo, segue a 

exposição de Sérgio Branco e Pedro Paranaguá, que colocam os direitos autorais no âmbito do direito civil e a 
propriedade industrial no âmbito do direito empresarial, em BRANCO, Sérgio e PARANAGUÁ, Pedro. Direitos 
Autorais. 1ª Ed. Rio de Janeiro – Editora FGV, 2009, p. 29.  
4
 A propriedade industrial diz respeito às marcas, patentes, desenho industrial e repressão à concorrência 

desleal, sendo disciplinada pela lei 9.279/96. Para uma leitura ampla que trata sobre todos os temas da PI, 
remete-se à leitura de BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2º Ed. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2003 
5 Há bastante discussão na doutrina sobre a natureza jurídica dos direitos autorais. Muita desta discussão é sobre 

se os direitos autorais têm uma natureza dúplice, combinando de direitos de propriedade (direitos reais, no caso 

de seu feixe patrimonial), com direitos de personalidade (seu feixe moral). Para fins deste trabalho, tal discussão 

não merece aqui ser reproduzida. Adota-se aqui simplesmente a caracterização defendida por José de Oliveira 

Ascenção, que traz o direito de autor como um direito de exclusivo, defendida também por Sérgio Branco e 

Denis Borges Barbosa. Vide ASCENÇÃO, José de Oliveira, Direito Autoral. 2ª ed., ref. e ampl. Rio de Janeiro: 
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A Constituição de 1988 consagra os direitos autorais em seu art. 5º, incisos XVII e 

XVIII.
6
 Esses dispositivos dizem respeito ao direito do exclusivo do autor sobre as obras, pelo 

prazo determinado pela lei, à transmissibilidade desses direitos a seus herdeiros, ao direito à 

participação individual nas obras coletivas, ao direito da fiscalização sobre a utilização 

econômica das obras, aos direitos conexos e ao direito dos autores a formarem associações. 

Eles são considerados legalmente como bens móveis (art. 3º, LDA e art. 83, III do Código 

Civil). 

I.1 Os direitos Autorais na lei 9.610/98  

 Esta seção do trabalho irá tratar apenas dos conceitos necessários para a compreensão 

da gestão coletiva de direitos autorais de execução pública musical. Ela também aborda 

apenas o tratamento jurídico dos direitos autorais dado pela lei 9.610/98, sendo importante 

ressaltar que é facultado ao autor, a partir da mesma lei, a escolha de outros regimes para a 

proteção a seus direitos autorais, como por exemplo as licenças Creative Commons.
7
 

 A expressão “direitos autorais” refere-se a duas categorias de direito intimamente 

relacionadas: os direitos de autor e os direitos conexos, conforme o art. 1º da lei 9.610/98.  

Antes de explicar essa diferença, uma pergunta se impõe: o que está protegido pelos direitos 

autorais? 

I.1.1 O objeto de proteção dos direitos autorais 

 A lei 9.610/98 define em seu art. 7º, caput, que são obras protegidas as criações de 

espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível. 

                                                                                                                                                         
Renovar, 1997, pp. 598-618, BRANCO, Sérgio, O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro, Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2011, pp. 39-53 e BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 

2º Ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p. 16.  
6 Constituição, “Art. 5º, XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou 

reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; 

 XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 

reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalização do 

aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às 

respectivas representações sindicais e associativas” 
7 O creative commons (CC) é uma forma de licenciamento de direitos autorais no qual o seu titular abre mão de 

algumas das prerrogativas outorgadas pela lei 9.610/96, visando privilegiar o compartilhamento e a difusão de 

seu trabalho. Suas primeiras licenças foram criadas em 2002, como uma forma alternativa voluntária ao sistema 

de proteção legal dos direitos autorais, e desde então o CC expandiu-se para diversos países do mundo, tendo 

suas licenças adaptadas inclusive no Brasil para o nosso direito. Mais informações sobre o CC em seu site 

(https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR), e em BRANCO, Sérgio e BRITTO, Waler. O que é 

Creative Commons? Novos modelos de direito autral em um mundo mais criativo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2013. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/11461. Último acesso em: 21/11//2014 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/11461
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Os treze incisos deste artigo fazem uma lista exemplificativa de que são essas obras 

protegidas, incluindo: literatura, obras dramáticas, coreografias, artes plásticas, entre outras. O 

objeto deste trabalho, as músicas, estão previstas como protegidas no inciso V deste art. 7º: 

“V - As composições musicais, tenham ou não letra.”.  

 A LDA coloca, em síntese os seguintes requisitos para tal proteção: i) que seja uma 

criação de espírito com caráter literário, artístico ou científico; ii) que a obra seja exteriorizada 

por algum meio material ou imaterial (que pode incluir, no caso da música, a própria 

vocalização); iii) a criatividade ou originalidade, que seja algo novo (o que, é claro, não 

impede a proteção de obras derivadas novas feitas com base em obras pré-existentes).
8
   

Ressalte-se também que o objeto de proteção não é o suporte sobre o qual a obra se dá, 

não sobre o suporte material ou intangível da obra, mas sim sobre a obra em sua concepção 

intelectual, sua forma ideal.
9
 Dessa forma, o direito sobre o exemplar não se confunde com o 

direito autoral, e ter um não significa ter também o outro. Assim, por exemplo, quem compra 

um CD musical não adquire direitos sobre a obra nele contida, mas apenas o direito de 

propriedade comum sobre o suporte material, um bem móvel como qualquer outro, podendo o 

proprietário usar, fruir, dar, vendê-lo ou destruí-lo. 

 Não é necessário para concretização da proteção de uma obra que haja seu registro ou 

cumprimento de quaisquer formalidades, conforme o art. 18 da LDA.
10

 Assim, a lei brasileira 

garante os direitos autorais sobre uma obra desde sua criação.  

I.1.2 Direitos morais e patrimoniais 

 Os direitos que decorrem da proteção autoral dividem-se em dois grandes feixes: os 

morais e os patrimoniais, conforme posto no art. 22 da LDA. Os primeiros estão ligados aos 

direitos de personalidade do autor e os segundos referem-se à utilização econômica da obra.
11

  

 Os direitos morais são entendidos como decorrentes da emanação da personalidade do 

autor na obra e estão elencados no art. 24 da lei 9.610. Eles compreendem, entre outros, 

                                                 
8
 Esses três requisitos são um brevíssimo resumo das colocações feitas por José de Oliveira Ascenção sobre o 

que é protegido pelos direitos autorais, não cabendo nesta monografia fazer uma explicação extensa sobre o 
assunto. ASCENÇÂO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2ª ed., ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, pp. 27-
67.  
9
 BRANCO, Sérgio. O Direito Autoral no Direito Público Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011 p. 39. 

“Desde logo, é importante esclarecer que a obra intelectual protegida se distingue do suporte físico em que se 
encontra eventualmente incorporada. A doutrina usualmente chama a obra intelectual de corpus misticum, 
enquanto que ao bem físico se costuma atribuir a denominação de corpus mechanicum. Dessa forma, a LDA 
visa proteger a obra intelectual, não o seu suporte.” 
10 Lei 9.610 – “Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.”. Apesar disso, o 

registro pode servir a diversas finalidades, principalmente como forma de provar a autoria da obra.  
11 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4 ed. Rio de Janeiro: Forente Universitária, 2005, p. 46 
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reivindicar a autoria da obra, ter o nome indicado como autor da obra, conservar a obra 

inédita e preservar-se de utilização ou circulação da obra que afrontarem sua honra ou 

imagem. Por sua pessoalidade, tais direitos não são passíveis de alienação ou de renúncia na 

forma do art. 27 da LDA, e também não têm prazo de duração de proteção finito, devendo 

serem respeitados ad aeternum. É por isso que, até hoje, ao se fazer a gravação de uma nova 

versão da marchinha de carnaval “Ó abre alas”, composta em 1889, deve ser feita menção à 

autoria de Chiquinha Gonzaga, falecida em 1935.  

 Os direitos patrimoniais, por sua vez, têm prazo de duração limitado e são disponíveis, 

ou seja, passíveis de alienação ou renúncia. O art. 49 da LDA traz a possibilidade de 

transferência total ou parcial dos direitos patrimoniais, que pode ocorrer de duas formas: 

durante a vida do autor, por contratos de licença ou cessão (em troca de uma remuneração), 

ou quando de seu falecimento, quando ocorre a transmissão automático dos direitos que ele 

deter para seus herdeiros. Assim, terceiros vão poder exercer os direitos autorais transferidos.  

O prazo dos direitos patrimoniais é de 70 anos, contados de 1º de janeiro da data 

subsequente ao falecimento do autor (art. 41 LDA); quando a obra é realizada em coautoria e 

tem caráter indivisível, o prazo é contado da morte do último coautor (art. 42). O prazo de 

proteção dos direitos conexos também é de 70 anos, mas contados a partir do ano seguinte à 

sua colocação ao público ou fixação, no caso de fonogramas, conforme o art. 96 da LDA. 

Quando expira o prazo de proteção sobre uma obra, ela entra em domínio público (art. 45), 

ocorrendo o fim do direito do exclusivo e da necessidade de autorização prévia.  

 Os direitos patrimoniais referem-se à exclusividade de o autor utilizar, fluir e dispor da 

obra (art. 28 da LDA), e têm como características comuns serem prerrogativas de caráter 

pecuniário. Eles são elencados de forma exemplificativa no art. 29 da LDA, cujo caput 

estabelece ser necessária, previamente à reprodução, a autorização prévia e expressa do autor 

antes das diversas utilizações (reprodução, distribuição, edição, utilização, etc.).   

 Na seara musical, há diversos tipos de direitos patrimoniais, como o de edição e o de 

sincronização.
12

 Um deles é o direito de execução pública, que decorre da situação em que 

                                                 
12 Os principais são: a) Direito de reprodução: direito exclusivo de extrair e copiar exemplares no qual esteja 

contida a obra, sejam estes tangíveis (como um CD) ou intangíveis (arquivos de virtuais de música como o 

.mp3); b) Direito de Edição: destinado à fixação e subsequente reprodução autorizada e divulgação da obra, 

outorgados mediante contratos estabelecidos normalmente com produtoras fonográficas, editoras e gravadoras 

musicais; c) Direito de transformação e arranjo musical: toda vez que alguém basear-se numa música para 

transformá-la ou adaptá-la para uma obra nova, ele deve obter autorização dos titulares de direitos para fazê-lo; 

d) Direito de Sincronização ou Inclusão: devido no caso de inserção ou inclusão da obra musical em uma outra, 

como um programa de televisão, um filme ou um comercial; e) Recebimento de Royalties pela Distribuição: 
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letra e música são executadas publicamente em shows, rádio, televisão, boates, e outros que 

não sejam ambientes privados, por qualquer meio: ao vivo, por radiodifusão ou em 

fonogramas. 

É sobre este último direito patrimonial em específico que se baseia a gestão coletiva 

objeto deste trabalho, e dada sua importância, será abordado no ponto I.2 deste capítulo.  

I.1.3 Direito de autor, direitos conexos, titularidade e coautoria 

De forma sintética, o direito de autor pertence a quem concebe e materializa a obra 

autoral.
13

 Enquanto os detentores de direitos conexos são aqueles pertencentes a determinadas 

categorias que tem um papel auxiliar nesta produção ou na difusão da obra intelectual.
14

 

Também é necessário distinguir entre autoria e titularidade – os direitos patrimoniais tanto da 

parte autoral quanto da conexa podem ser exercidos por outra pessoa, por transferência e 

sucessão. Nesses casos, trata-se do titular derivado de direitos autorais.  

 O autor é definido no art. 11 da LDA, como sendo a pessoa física criadora da obra 

literária ou artística, enquanto os direitos conexos estão previstos no art. 89 e seguintes, e 

englobam os artistas intérpretes ou executantes,
15

 os produtores fonográficos
16

 e as empresas 

de radiodifusão. Assim será autor, no campo musical, o compositor, o letrista, o arranjador e o 

adaptador. Esse é o titular originário dos direitos autorais.  

Entretanto, os direitos patrimoniais sobre as obras podem ser exercidos também pelos 

titulares derivados dos direitos autorais. Estes são terceiros que não participaram da criação 

originária das obras, mas exercem em todo ou em parte os direitos patrimoniais sobre elas, 

conforme estabelecido pelo mencionado art. 49 da LDA. Há dois tipos de titularidade 

derivada: a obtida por meio de contratos e transações comerciais, e a por meio da sucessão 

hereditária após o falecimento do autor. 

                                                                                                                                                         
quando o público tem acesso a uma obra musical em suporte tangível ou intangível, o autor tem normalmente 

direito a usufruir de parte dos ganhos com esta venda; e f) o Direito de execução pública. Essa classificação não 

tem a pretensão de ser definitiva, apenas de expor as formas mais comuns dos direitos patrimoniais sobre as 

obras musicais. Ela foi baseada, na classificação dos direitos patrimoniais exposta em ABRÃO, Elaine Y. 

Direitos de Autor e Direitos Conexos, São Paulo: Editora do Brasil, 2002, pp.81-86.  
13 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4ª ed.. Rio de Janeiro: Forente Universitária, 2005, p. 33.  
14 BITTAR, Carlos Alberto, Direito de Autor. 4ª ed.. Rio de Janeiro: Forente Universitária, 2005. p. 150. 
15 Esse conceito é colocado no art. 5º, XII da lei 9.610: " XIII - artistas intérpretes ou executantes - todos os 

atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, 

interpretem ou executem em qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões do folclore”. 
16 Conceito dado pelo art. 5º, XI da lei 9.610: “XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e 

tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a 

natureza do suporte utilizado” 
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Como visto, os direitos patrimoniais sobre as obras são passíveis de transferência, 

mediante os chamados contratos de licença e cessão de direitos autorais.
17

 Neles, o autor 

concede o exercício de um ou mais direitos patrimoniais para um terceiro, podendo receber 

por isso uma contraprestação. É o que ocorre, por exemplo, num contrato de edição, no qual o 

autor cede direitos sobre a obra para uma editora musical, que fica autorizada em 

exclusividade a publicá-la e explorá-la durante prazo contratual, sob as condições nele 

determinadas. Assim, é estabelecido por contrato um direito secundário sobre a obra. 

Não podemos nos esquecer do papel fundamental que os editores gráficos tiveram na 

formação do campo autoral brasileiro, nas décadas de 30 e 40. Eram os editores os 

responsáveis por imprimir e distribuir as partituras das músicas, que por muito tempo foi o 

principal meio de circulação de obras musicais. No Brasil, firmas de edição musical como a 

“Irmãos Vitale” e “Editoral Mangione” eram atores importantes do mercado musical e tinham 

uma enorme influência na própria organização de nossas sociedades de gestão coletiva.
18

 Com 

o advento e a popularização dos fonogramas, a partir da metade do séc. XX, os editores 

gráficos acabaram perdendo parte da força que detinham para as gravadoras musicais; muitos 

grupos no mercado da música passaram também a exercer ambas as atividades (edição e 

gravação).
19

 Mesmo assim, até hoje, as editoras musicais são membros importantes e bem 

influentes delas, principalmente no caso das grandes gigantes internacionais como o 

“Universal Music Group”, a “Warner Music Group”, e a “Sony/ATV Music Publishing”. 

 Já titularidade derivada por sucessão ocorre por conta do falecimento do autor, sendo 

exercida por seus herdeiros. O direito patrimonial do autor sobre suas obras subsiste por 70 

anos após sua morte. Assim, quando do óbito, esses direitos são transmitidos para seus 

sucessores, conforme garantido pela Constituição Federal no art. 5º, XXVII, parte final e pelo 

                                                 
17 Vide o art. 49 da LDA e seus incisos. A diferença entre os conceitos jurídicos de cessão e a licença é que a 

primeira é uma transferência, com exclusividade, de titularidade dos diretos patrimoniais sobre a obra intelectual, 

enquanto que a licença é uma autorização para terceiro usar a obra, com ou sem exclusividade. Vide BRANCO, 

Sérgio e PARANAGUÁ, Pedro. Direitos Autorais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. pp. 93-99.  
18 Sobre o poder das editoras no campo associativo das décadas de 30, 40 e 50, vide MORELLI, Rita. 

Arrogantes, Anônimos, Subversivos. Campinas- SP: Mercado de Letras, 2000, pp. 47-51 “A participação dos 

editores na fundação e na direção das entidades pioneiras marcou de forma indelével a estrutura do campo 

autoral pioneiro, bem como as relações estabelecidas entre esse campo e o mercado de música no país. (...) 

Vimos de fato, quando analisamos o exemplo disponível do plano de distribuição da entidade [Sbacem] que os 

interesses editorais eram neles privilegiados”. 
19 E o caso dos grandes conglomerados internacionais de música, que normalmente contêm uma empresa holding 

musical que controla outras sociedades, do ramo, especializadas em produção, gravação e edição.  
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art. 41 da LDA.
20

 Dessa forma, estes terão direito de receber os valores relativos à 

contraprestação pecuniária pela utilização da obra musical do autor, nos variados tipos de 

direito patrimonial cabíveis, incluindo o relativo à execução pública.  

Por sua vez, o titular de direitos conexos é o cantor ou músico que cante, interprete ou 

execute a obra, o produtor fonográfico, que fixa a obra musical em suporte material (o 

fonograma, que pode ser disponibilizado em vinil, CD ou arquivo digital) e as empresas de 

radiodifusão sobre sua programação, o que inclui as rádios e emissoras de televisão. Cabe 

observar que os produtores fonográficos, que são titulares originários dos direitos conexos, 

muitas vezes também são titulares derivados dos direitos autorais por transferência contratual.   

Devido à existência dos direitos conexos, não cabe no sistema de proteção de direitos 

autorais brasileiro
21

 perguntar quem são os detentores de direitos autorais sobre uma música, 

mas sim sobre uma gravação em específico daquela música. Na seara musical, é 

extremamente comum haver sobre uma mesma obra vários titulares de direitos autorais, sendo 

os direitos conexos de importância mister.  

Além disso, é muito comum a criação de obras em coautoria, nas quais dois ou mais 

autores produzem algo em conjunto. Nossa história musical é repleta de parcerias consagradas 

entre dois ou mais autores, sendo estas fundamentais para gêneros como a Bossa Nova, o 

Tropicalismo e o Sertanejo. Nesse caso, a obra fica em regime de coautoria, disciplinado por 

artigos próprios da LDA.
22

 

Vê-se, portanto, que é deveras fragmentado o campo musical dos direitos autorais 

brasileiro no tocante à titularidade. Podemos ter uma obra com um ou mais autores originários 

em regime de coautoria (é comum haver um letrista e um arranjador musical). Estes podem 

ter cedido ou não cada um seu direito por meio de contratos para titulares derivados como 

editoras e gravadoras musicais, ou terem falecido e serem sucedidos por seus herdeiros. 

Acrescente-se a este cenário o direito conexo do intérprete-cantor da obra, dos músicos 

                                                 
20

Constituição, art. 5º, XXVII: “XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou 

reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar” e Lei 9.610 de 1998, art. 41. 

“Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1° de janeiro do ano subsequente ao de 

seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.” (grifo nosso). 
21

 Nem todos os países adotam a proteção dos direitos conexos, que só veio a ser reconhecida 
internacionalmente apenas com a Convenção de Roma em 1961, enquanto que o direito do autor é 
reconhecido desde a Convenção de Berna em 1886. De forma geral, os países mais próximos de sistema de 
copyright anglo-saxão, como os EUA protegem menos os direitos conexos; já os países de tradição francesa do 
Droit D´Auteur os reconhecem. 
22

 Entre eles, destacam-se os arts. 15 (o que é coautoria), 23 (exercício de comum acordo dos direitos), 32 
(autorização de uso apenas com consentimento dos demais, ou por maioria, nos casos de obra indivisível) e 42 
(prazo de proteção dos direitos patrimoniais contado da morte do último dos coautores 
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acompanhantes, e do produtor do fonograma em questão, e atente-se para o fato de que estes 

são apenas os titulares originários dos direitos conexos, havendo a possibilidade de existência 

de titulares derivados também dos direitos conexos. Ressalta-se que a titularidade pode ser 

transmitida no todo ou em ou em parte – se for em parte, teremos o titular originário com 

certa parcela do percentual devido dos direitos, e o derivado com outra. E isso tudo se não 

tratar-se de uma nova versão ou arranjo musical de obra pretérita, o que traria também os 

direitos dos autores da primeira obra.  

Ou seja, a situação pode complicar-se exponencialmente, com um emaranhado de 

direitos autorais diversos. Isso tudo faz com que, muitas vezes, seja difícil determinar quem 

são os efetivos titulares de direitos sobre uma obra. Cabe lembrar que não existe, no Brasil, 

um registro geral no qual essas informações estão disponíveis.  

I.2. O direito de execução pública das obras musicais  

 Um dos direitos patrimoniais que o direito autoral protege é o direito do autor de 

autorizar e ser remunerado pela execução pública de obras musicais. Teoricamente, toda vez 

que uma música é colocada para tocar em um espaço que não seja o privado, os detentores de 

direitos autorais sobre ela têm direito de receber uma remuneração pecuniária (direito que 

podem abrir mão, caso a caso ou por meio de licenças públicas gerais). 

 Tal direito advém justamente da exclusividade garantida pelo direito autoral: é 

necessária autorização prévia e expressa do titular para que seja realizada a execução pública 

das composições musicais, conforme o estabelecido no art. 68 da lei 9.610.
23

  

 O conceito de execução pública é definido no §2º do art. 68 da LDA, e apresenta 

grande amplitude, aplicando-se em quase todas as situações em que uma obra é tocada fora do 

recesso familiar ou em uso pessoal. Ele abrange todas as obras musicais executadas: ao vivo 

para um público, por artistas remunerados ou não, em radiodifusão e transmissão por qualquer 

modalidade (rádio, TV e internet), em exibição cinematográfica e nos chamados locais de 

frequência coletiva.
24

   

                                                 
23

 Lei 9.610, art. 68, caput: “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.” 
24 Lei 9.610, art. 68, § 2º: “Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-

musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras 

audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão 

por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.” 
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 Por sua vez, o conceito de local de frequência coletiva, posto no §3º do art. 68, 

também é de grande amplitude e prevendo, ao seu final, uma cláusula aberta abrangente:  

“§ 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. (grifos adicionados)”.  

 Também não se faz distinção sobre qual é a finalidade da execução musical, ou se o 

evento onde ela é executada tem finalidades lucrativas ou não: o recolhimento dos valores 

relativos à execução musical é sempre devido. Ele é cobrado em razão da realização de todo 

tipo de eventos, e tudo aquilo que tenha algum tipo de finalidade comercial em qualquer nível, 

como um orçamento, inclusive festas de formatura e casamento – embora haja conflitos no 

judiciário acerca do cabimento desta última. Isso porque em ocasiões privadas (por exemplo, 

festas na própria residência), não é necessário tal pagamento,
25

 trazendo as disputas.  

Isso pois a lei 9.610/98 extinguiu o requisito, presente na legislação autoral anterior 

(lei 5.988 de 1973) de que só eram devidos os direitos relativos à execução pública quanto 

esta visasse lucro, direto ou indireto.
26

 Ou seja, ou ganhava-se diretamente com a execução 

das obras (como no caso de um show), ou indiretamente (como no caso de músicas em lojas, 

bares e hotéis), mas criava-se um âmbito de proteção relevante para uma ampla gama de 

atividades de relevância social e cultural, que hoje são objeto de cobrança como as demais.  

 O direito de execução pública musical não se confunde com o valor pago aos artistas 

que se apresentam num show e nem com o direito de uso privado adquirido com aquisição do 

exemplar que contém o fonograma executado. Assim, quem organiza um show deve pagar o 

cachê aos artistas que se apresentaram, e também um valor relativo à execução pública 

musical, mesmo se esses músicos forem os próprios autores das músicas. Isso se justifica 

juridicamente pelo direito à execução pública ser separado dos demais, e também pelo fato de 

                                                 
25

 Neste sentido se manifestou Roberto Corrêa de Mello, Presidente da Associação ABRAMUS, na CPI do Ecad 
do Senado Federal, conforme colocado na p. 39 de seu relatório final: “Para esclarecer o debate em torno da 
cobrança em festas particulares, afirmou que o critério de “execução pública” se refere a todo local de 
frequência coletiva com finalidade comercial e que, portanto, os proprietários de casas de festas ou de shows é 
que devem pagar ao Ecad, e não aqueles que organizam festas em sua própria residência.  
26 Lei 5.988 de 1973, “Art. 73 Sem autorização do autor, não poderão ser transmitidos pelo rádio, serviço de 

alto-falantes, televisão ou outro meio análogo, representados ou executados em espetáculos públicos e audições 

públicas, que visem a lucro direto ou indireto, drama, tragédia, comédia, composição musical, com letra ou 

sem ela, ou obra de caráter assemelhado.” (grifo nosso). Sob a égide dessa lei, boa parte da discussão nas ações 

de cobrança no Judiciário eram se a atividade ensejava lucro indireto ou se não era lucrativa. Com o fim da 

previsão, a distinção perdeu o sentido. 
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que, na grande maioria das obras musicais, como explicado, há mais de um titular de direitos 

autorais e conexos. Da mesma forma, o dono de uma casa noturna que já comprou o 

fonograma que executa também deverá recolher o valor da execução pública; a compra do 

fonograma dá ao comprador apenas o direito de executá-lo em âmbito privado. 

 Mas ora, se é necessária licença prévia e expressa para cada obra executada 

publicamente e, diariamente, em milhares de locais do país, há milhares e milhares de 

execuções públicas musicais; e ainda, os direitos autorais e conexos podem ser fragmentados 

entre diversos titulares diferentes, como esse sistema pode funcionar na prática? Resposta: por 

meio da gestão coletiva de direitos autorais.  

1.3 Como Funciona a Gestão Coletiva 

É extremamente difícil para os titulares de direitos autorais individualmente controlar 

o uso de suas obras e garantir o recebimento de sua remuneração. Isso se torna ainda mais 

relevante no caso da execução pública de obras musicais, que como esclarecido no tópico 

anterior, possui diversos usuários diferentes de diferentes tipos de atividade. Seria inviável 

para o autor pessoalmente exercer todos os atos necessários, como por exemplo conceder a 

autorização prévia e fiscalizar o cumprimento dos inúmeros acordos estabelecidos.
27

 Entram 

então em cena as organizações de gestão coletiva de direitos autorais.  

Podemos definir a gestão coletiva como a atividade administrativa que permite aos 

titulares de direitos autorais e conexos receber 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 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 

fazer o recolhimento dos usuários dos valores devidos pela utilização das obras protegidas. 

A gestão coletiva surge historicamente na França no final do séc. XVIII de forma 

concomitante à criação e difusão da própria ideia de direitos autorais e de que os autores 

merecem receber pelo uso de suas obras, tendo as associações de gestão coletiva um papel 

crucial para a implementação prática do direito de autor.
28

 O processo começou com autores 

                                                 
27

 Neste sentido, vide, por exemplo, ABRÃO, Elaine Y, Direitos de Autor e Direitos Conexos. São Paulo: Editora 
do Brasil, 2002. p. 87. 
28

 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4 ed. p. 2. Rio de Janeiro: Forente Universitária, 2005, p. 118. Este 
autor coloca que a história das associações de gestão coletiva “se identifica com a do próprio dirieto de autor.” 



14 

dramáticos do teatro francês, encabeçado pelo dramaturgo Beaumarchais, em 1777, e depois 

se espalhou para outras classes de titulares, sendo a primeira sociedade voltada para o campo 

musical fundada em 1857
29

. O movimento depois se espalhou pelo mundo.
30

 No Brasil a 

primeira organização de gestão coletiva a ser fundada foi a Sociedade Brasileira dos Autores 

Teatrais (SBAT), em 1917. 

A gestão coletiva existe para diversos tipos de direitos autorais, podendo se organizar 

de diferentes formas. Cada país possui um arranjo próprio de associações, de acordo com o 

processo histórico-cultural de desenvolvimento do setor.
 31

 

No campo musical brasileiro, foco deste trabalho, em geral as primeiras associações a 

surgirem foram dos compositores, arranjadores e versionistas, que são titulares dos direitos de 

autor. Nelas também atuavam os titulares derivados desses direitos, especialmente as editoras 

musicais. Depois, quando se passou a garantir legalmente também os direitos conexos (com o 

Decreto 57.125 de 1965, que promulgou a Convenção de Roma), os intérpretes, cantores, 

músicos acompanhantes e produtores fonográficos passaram a formar suas próprias 

associações, ou então ingressaram naquelas já existentes.  

No Brasil o surgimento de novas sociedades de gestão coletiva no campo musical se 

deu muito pela ocorrência de desacordos entre os diferentes tipos de titulares de direitos 

autorais e conexos, bem como por brigas internas e disputas dentro das associações.
32

  

                                                 
29

 Pierre-Augustin Beumarchais, dramaturgo da Comedie Française e autor de peças como “as bodas de fígaro”, 
criou em 1777 uma espécie de comitê para discussão de leis de proteção aos autores teatrais, que influi nos 
debates ocorridos durante a Revolução Francesa sobre o tema, quando foram editadas leis de proteção aos 
direitos autorais. Assim, este comitê evoluiu para a fundação da Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques (SACD). Veio depois em 1837 a Societé des Gens de Lettres (SGDL), de escritores, fundada por 
Victor Hugo e Honoré de Balzac, e em 1851 a primeira voltada para a música, a Socité des Auters, Compositers 
et Editeurs de Musique (SACEM). Todas as três estão ativas até hoje.  
30

 “A net of author´s societies, shaped by the cultural environment of each country, slowly spread throughout 
the world. The collective management of copyright was seen as a practical and efficient way of allowing 
creators to be compensated” GERVAIS, Daniel, Collective Management of Copyright: Theory and Practice in the 
Digital Age, in GERVAIS, Daniel (org.) Collective Management on Copyright and related rights. 2ª ed, Reino 
Unido: Kluwer Law International BV, 2010 
31

 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4 ed., p. 2. Rio de Janeiro: Forente Universitária, 2005, p. 118-119. 
“Reunidas, de início, por classes de titulares – autores dramáticos entre si, compositores musicais de outro lado 
e assim por diante, aliás, em consonância com o espírito classistas – foram depois aparecendo entidades 
híbridas, com titulares de categorias de direitos distintas, em função da necessidade de maior aglutinação de 
forças (...) Daí por que, com a evolução dos tempos, em alguns países instituíram-se diferentes associações, 
obedecido o critério de categorias, ou não (ou seja, diversas associações do mesmo gênero) e, em outros, 
subsistiu apenas uma, na representação de todos os intelectuais com obras protegidas”.  
32

 Vide VALENTE, Mariana Giorgetti e FRANCISCO, Pedro Augusto. História da Gestão Coletiva no Brasil, in 
Música e Gestão Coletiva no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, no prelo.  
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I.3.1 A gestão coletiva como redução dos custos de transação  

A gestão coletiva é tão mais importante quanto maiores forem os custos de o autor 

pessoalmente praticar os atos necessários para fruir de seus direitos, ou seja, quanto maiores 

forem os custos de transação envolvidos. A expressão custos de transação, que surgiu na 

teoria econômica da empresa, se presta a designar os diversos custos envolvidos para se criar 

e manter uma relação bilateral.
33

 Esses custos podem ser resumidos em 3 grupos principais, 

que correspondem aos passos de uma transação comercial: (i) custos para identificar e entrar 

em contado com a outra parte (busca do negócio), (ii) custos de negociação e (iii) custos de 

cumprimento do que foi negociado (monitoramento).
34

 

Ou seja, se em alguns casos o titular de direitos autorais poderá ou não recorrer a esta 

atividade, em outros as circunstâncias fáticas impõem que use da gestão coletiva para poder 

usufruir de seus direitos autorais. Este é o caso na execução pública de obras musicais. 

Nela, os custos de transação são extremamente altos. Como visto, o recolhimento de 

valores de execução pública deve ser feito por diversos usuários, dos mais diferentes tipos – 

rádios, emissoras de televisão, boates, estabelecimentos comerciais, eventos, casas de show, 

hotéis, etc. Além disso, o direito é pela própria execução pública de cada música – e quem se 

utiliza de música, usa diversas obras diferentes de forma conjunta. Ainda, há também uma 

fragmentação sobre os titulares dos direitos sobre uma música. Portanto, seria mister 

conseguir a autorização de cada um deles.  

A situação se agrava ainda mais porque não há um registro central acurado de quem 

possui os direitos autorais sobre cada fonograma – tanto porque não é necessário o registro 

para a proteção autoral, quanto pelo fato de que, mesmo se existisse esse registro, ele 

dificilmente conteria todas as transferências e cessões de direitos patrimoniais sobre a obra.  

Assim, autorizar e recolher os valores individualmente pela execução pública de cada 

obra musical é insustentável, tanto por parte dos autores quanto pelos usuários. O autor não 

teria como autorizar todos os que querem utilizar cada uma de suas obras, e se houver também 

outros autores e titulares, teria que se coordenar com eles para dar a autorização; haveria 

                                                 
33

 “Custos de Transação” é a tradução para o português de “tansaction costs”, conceito que é utilizado pela 
primeira vez pelo economista britânico Ronald Coase, em seu artigo seminal “The Nature of The Firm”, muito 
influente no campo econômico, que foi publicado em 1937 no periódico inglês Economica. O ponto central do 
artigo no que nos interessa aqui, em apertada síntese, é que existem custos para se contratar um produto ou 
serviço no mercado, que são os custos de transação, que envolvem a identificação de quem pode fornecer o 
serviço, entrar em contato com essa pessoa, negociar um preço pelo produto, monitorar o cumprimento do 
contrato, entre outros. Utilizamos então este conceito para nos referir aos custos existentes para a relação 
entre titulares-usuários de direitos autorais, no tocante à autorização de uso das obras protegidas. 
34

 COOTER, Robert e ULEN, Thomas. Direito & Economia, 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. p. 105. 
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então as questões de cobrança e fiscalização. Também o usuário, principalmente os menores, 

não têm capacidade de i) descobrir quem detêm direitos sobre cada obra; ii) entrar em contato 

com cada um deles; e iii) proceder a diferentes pagamentos para cada obra.  

 Logo, para o sistema funcionar, é necessário que haja uma entidade de gestão coletiva, 

que forneça autorizações para os usuários em conjunto, permitindo-os utilizar das obras em 

seu repertório, e que faça a cobrança pela sua utilização. Assim, o artista só teria que ter 

contato com a sua associação de gestão coletiva e para os usuários, basta recorrer a esta 

sociedade para obter o direito de executar as músicas do repertório daquela sociedade.  

A sociedade de gestão coletiva funciona então como um intermediário entre os 

usuários e os artistas, possibilitando uma enorme redução dos custos de transação na execução 

pública das obras musicais. Usando os poderes conferidos pelos titulares e agindo como 

mandatárias deles, ela possui a capacidade de conceder licenças sobre o seu repertório, efetuar 

a cobrança e fazer a fiscalização se os usuários as estão pagando, tornando possível o 

recebimento dos direitos pelos titulares.  

I.3.2 Disciplina legal das entidades de gestão coletiva no Brasil  

Assim, para atender a essa necessidade de redução dos custos de transação, foi 

construída toda uma normatização jurídica para a gestão coletiva.  

Sua base constitucional é o direito de livre de associação, que está garantido na 

Constituição Federal nos art. 5º, incisos XVII a XX. O inciso XVII estabelece a plena 

liberdade de associação para fins lícitos; o XVIII, que a criação de associações independe de 

autorização, vedando a interferência estatal em seu funcionamento; o XIX, que elas só 

poderão ser dissolvidas por decisão judicial transitada em julgado; e o art. XX que ninguém 

pode ser forçado a associar-se ou permanecer associado
35

. Assim, é livre que os autores criem 

entidades associativas para a defesa de seus direitos, desde que observados os requisitos legais 

aplicáveis, que são os gerais da lei civil, como a necessidade de registro no cadastro de 

pessoas jurídicas, e os presentes na legislação específica de direitos autorais.  

A LDA trata das associações de gestão coletiva em seus arts. 97 a 100-B, sendo esta 

parte da lei 9.610/98 profundamente alterada pela lei 12.853/13, que trouxe a reforma da 

gestão coletiva de diretos autorais. A nova lei adicionou e modificou artigos, transformando o 

                                                 
35

 Constituição, art. 5º: “XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 
paramilitar; XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; XIX - as associações só poderão ser 
compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro 
caso, o trânsito em julgado; XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;” 
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sistema nacional de gestão coletiva de direitos autorais. Assim, aqui se trata apenas da 

redação original dada pela LDA, já que suas alterações serão abordadas no Capítulo III.  

O caput do art. 97 estabelece a capacidade e liberdade dos autores se associarem, 

colocando o requisito de que essa associação seja feita sem intuito de lucro.
36

 Ou seja, todo o 

valor obtido ou será repassado aos associados ou empregado em custos de manutenção e 

despesas administrativas da associação. 

O art. 98 estabelece que as sociedades, com o ato de filiação, se tornam mandatárias 

dos seus associados, podendo portanto praticar todos os atos necessários à sua defesa judicial 

e extrajudicial, bem como podendo fazer a cobrança desses direitos.
37

 Este é o cerne da gestão 

coletiva: a delegação dos titulares às associações de capacidades de defender os seus direitos 

autorais. Tal artigo assegura a legitimidade dessas associações para tanto. O antigo parágrafo 

único deste art. 98 (que se manteve na reforma), estabelecia a possibilidade dos autores 

praticarem pessoalmente os atos de gestão de seus direitos autorais, desde que feita a 

comunicação prévia à sociedade na qual ele esteja filiado. O art. 99 trata do escritório central 

de arrecadação e distribuição dos valores relativos à execução pública de obras musicais, o 

ECAD, que será tratado no ponto 1.4 deste capítulo.  

 O art. 100 trazia o direito de fiscalização dos filiados de uma associação de gestão 

coletiva sobre esta associação. Ele colocava que, por meio de requerimento de um terço dos 

associados e às suas expensas, poderia ser feita uma vez por ano auditoria na associação. No 

entanto, as exigências de um terço para fazer o pedido e a necessidade de arcar com os custos 

acabava por coibir bastante que tal fiscalização ocorresse na prática.  

 Pela análise da disciplina legal da LDA, conclui-se que a gestão coletiva é um sistema 

que se baseia na liberdade de associação dos titulares, nos quais eles próprios escolhem fazer 

parte de uma associação para ter seus interesses melhor protegidos. 

I.3.3 Métodos de Licenciamento – Blanket License 

O que ocorre na maioria dos casos, ao redor do mundo, é a concessão de uma licença 

geral, em bloco e única, que permite que o usuário se utilize quantas vezes quiser de todas as 

                                                 
36

 Lei 9.688/98 “Art. 97. Para o exercício e defesa de seus direitos, podem os autores e os titulares de direitos 
conexos associar-se sem intuito de lucro.” 
37

 Lei 9.618/98, “Art. 98: Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 97 tornam-se mandatárias de 
seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos 
autorais, bem como para o exercício da atividade de cobrança desses direitos.  
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músicas pertencentes ao repertório da associação –as chamadas blanket licenses
38

 ou licença-

cobertor. Em troca do pagamento de uma quantia fixa, se obtém tal autorização ampla, sem 

especificar quais obras estão abrangidas, nem quantas vezes elas serão executadas. As 

associações de autores de diferentes países fazem acordos de representação mútua, que 

permite também o uso de músicas estrangeiras – por isso, a licença normalmente é dada sobre 

o chamado repertório mundial de músicas protegidas.
39

  

 Esse é o método de licenciamento mais usado na execução pública, sendo também o 

único a ser utilizado no Brasil pelas associações de gestão coletiva daqui. 

No entanto, não existe apenas a blanket license a nível global. Nos Estados Unidos são 

utilizados outros 4 tipos: (i) licença por programação; (ii) licença direto para o telespectador; 

(iii) licença por uso; e (iv) licença direta/na fonte, que são mais restritos que o das licenças 

gerais.
40

 A licença por programação limita a utilização de todo o repertório a determinados 

programadas do usuário (limitação de objeto de uso); a licença direto para o telespectador 

permite o pagamento de uma único valor no caso de retransmissão de uma programação de 

uma emissora por outra; a licença por uso cobra de acordo com as obras efetivamente 

utilizadas, a frequência da utilização; e a na fonte, é aquela em que o titular dos direitos 

autorais negocia diretamente com o usuário (essa com maiores custos de transação).   

 Em troca da licença cobertor ou de outro tipo de licença, o ente associativo recebe um 

valor, que deve repassar para os titulares, do qual retêm uma parte para cobrir pelas suas 

despesas administrativas. É importante lembrar que, como não pode haver pela lei finalidade 

de lucro, as taxas administravas devem servir apenas para cobrir os custos das associações. 

                                                 
38

 “O chamado blanket license é um tipo de licença que permite ao usuário utilizar toda e qualquer obra 
musical que faça parte do catálogo ou repertório da entidade de gestão coletiva, e na quantidade desejada 
pelo usuário, mediante o pagamento de uma tarifa única periódica” TORRI, Verônica. Gestão Coletiva de 
Direitos Autorais e Defesa da Concorrência. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2011, p. 85. 
39

 Delia Lipzyc, jurista argentino: “As sociedades que realizam a gestão coletiva dos direitos de execução pública 
contratam as autorizações de uso sem prévia consulta aos autores (administração coletiva plenamente 
desenvolvida) e o método primordial empregado para isso são as licenças gerais – ou globais ou em branco – 
por meio das quais estas sociedades autorizam aos difusores, na forma, lugar e durante os prazos 
convencionados na licença, o uso de todas as obras do repertório que administram – nacionais e estrangeiras 
(a respeito das quais os autores exerceram o direito de divulgação), geralmente chamado repertório mundial 
de obras ou repertório mundial de músicas protegidas”. LIPSZYC, Delia. Derecho de Autor y Derechos Conexos. 
Argentina: Ediciones Unesco/Cerlac/Zavalia, 1993. apud ABRÃO, Elaine Y. Direitos de Autor e Direitos Conexos, 
São Paulo: Editora do Brasil, 2002 
40

 CADE, SDE. Secretaria de Direito Econômico no Ministério da Justiça (SDE), nota técnica no processo 
administrativo perante o CADE nº 08012.003745/2010-83, o caso “ECAD x ABTA”. pp. 54-55.  
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I.3.4 A necessidade da gestão coletiva na execução pública de obras musicais 

Portanto, pelos altos custos de transação envolvidos, temos que na execução pública 

de obras musicais a gestão coletiva é uma necessidade. Se o autor quer receber pelo uso de 

suas obras, ele terá que recorrer a uma associação, que poderá fazer a arrecadação dos valores 

devidos por suas obras. Temos, portanto, uma gestão coletiva chamada de forçosa, conforme a 

lição de José de Oliveira Ascenção
41

. Este autor coloca tal necessidade nesses termos:  

“Quer goste, quer não, o autor terá que confiar a uma entidade de gestão 

coletiva o exercício desses direitos.   

E com isso se dá a primeira grande distorção. Esse direito de autor, que 

resultava tão individualizado pela lei, é na prática um direito de 

representação obrigatória. O autor é a pessoa de quem se fala; mas não é a 

pessoa que fala. 

Essa interposição é hoje fatal. Em largos domínios o direito de autor, de 

direito que pode ser exercido por meio de mandatário, tornou-se direito que 

só pode ser exercido por meio de mandatário; direito necessariamente não 

pessoal. E de direito de autorização passou a direito de remuneração. O que 

significa que tudo o que dizem as leis sobre a necessidade de autorizar 

previamente a utilização é ficcioso: ao autor só cabe decidir que a obra seja 

utilizada. Troca isso na prática por um crédito a uma remuneração contra o 

ente de gestão.”
42

 

Além disso, com as licenças gerais, acaba ocorrendo uma modificação na prática do 

conceito legal de autorização prévia e expressa. A autorização se dá somente em bloco, o que 

faz perder a individualidade de cada obra no meio do todo, já que: 

 “Cada obra fica dissolvida num conjunto. Não há negociação de obras 

singulares. (...) A negociação é feita a granel. E temos uma distorção ainda 

maior. O caráter individual perdeu-se completamente. A obra é um elemento 

de massa. Não há nada que a especifique naquela gestão coletiva”.
43

 

Apesar dessas críticas, o fato é que a gestão coletiva tem a importante função de 

possibilitar o aproveitamento econômico de suas obras pelos autores. As associações exercem 

um papel vital na garantia dos direitos autorais a seus titulares. O que se busca elucidar por 

essas colocações é que o autor fica dependente das entidades de gestão coletiva para o 

exercício de seus direitos. 

Portanto, temos que na execução pública de obras musicais, a liberdade de associação 

dos autores não é tão livre assim, visto que eles precisam recorrer à gestão coletiva. 

                                                 
41

 ASCENÇÃO, José de Oliveira. Representatividade e Legitimidade das Entidades de Gestão Coletiva de Direitos 
Autorais. In Revista da Ordem dos Advogados, ano 73 - Vol. IV- out/dez 2013. Portugal: 2013. Disponível no site 
desta revista, em: http://bit.ly/1FaKS6u. Último acesso em: 21/11//2014 
42

 ASCENÇÂO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2ª ed., ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 621 
43

 ASCENÇÂO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2ª ed., ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 622 

http://bit.ly/1FaKS6u
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I.3.5 Multiplicidade de associações e sua unificação no Ecad 

O sistema brasileiro de gestão coletiva acabou tornando-se fragmentado, com o 

surgimento de diversas associações a cobrar valores pela execução pública de obras 

musicais
44

. Isso gerava diversas dificuldades ao sistema pátrio
45

 e novas associações 

continuavam a surgir
46

. Para os usuários a situação era ruim, pois eles recebiam mais de uma 

notificação de cobrança pelo mesmo evento, sendo cobrados em duplicidade e não sabendo a 

quem pagar. Os titulares também sofriam com a diminuição da arrecadação das sociedades, 

que se tornava prejudicada por essas dificuldades da cobrança múltipla. Além disso, poderiam 

haver obras nas quais os titulares de direitos autorais estavam em mais de uma associação, 

tornando sua arrecadação e distribuição mais complicada.  

 Com isso, pela multiplicidade de associações, aumentam novamente os custos de 

transação envolvidos na execução pública de obras musicais, prejudicando a recepção e o 

exercício desses direitos. 

 Por esses motivos, após uma tentativa das associações de se auto organizarem em um 

sistema central,
47

 a solução encontrada foi sua unificação por força da lei 5.988 de 1973 (a 

antiga Lei de Direitos Autorais, que foi a primeira grande lei específica a sistematizar os 

direitos autorais). Nela, o legislador centralizou o sistema de arrecadação e distribuição dos 

valores de execução pública dos direitos autorais. Todas as associações existentes deveriam se 

juntar e criar um único escritório central, para a arrecadação e distribuição em conjunto dos 

direitos referentes à execução pública de direitos autorais. Assim surge o Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição – Ecad.  

                                                 
44

 Em 1960, com a fundação da Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais (SICAM) em 7 de 
agosto deste ano, passaram a existir 5 entidades de gestão coletiva atuando na cobrança pela execução 
pública: além desta, havia a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT), a União Brasileira de 
Compositores (UBC), a Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Editores de Música (SBACEM) e a 
Soceidade Arrecadadora de Direitos de Execução Musical no Brasil (SADEMBRA).  
45

 Vide, por exemplo, o que coloca José Carlos Costa Netto: “A partir deste ano [1960] ficou patente a 
desorganização do panorama autoral brasileiro. Cinco sociedades arrecadadoras disputavam a cobrança e a 
arrecadação de direitos autorais, confundindo e desgastando sobremaneira tanto os usuários dos direitos 
autorais quanto os próprios titulares destes. (...) Portanto, suas justificadas queixas alcançavam grande 
repercussão. Esse estado de coisas se agravava sensivelmente quando se tentavam enfrentar as dificuldades 
decorrentes da extensão do território nacional”. NETTO, José Carlos da Costa. A reorganização do Conselho 
Nacional de Direito Autoral. Brasília – DF: Ministério da Educação e Cultura, 1982. p. 15 
46

 Em 1967, foi criada a Sociedade Independente de Intérpretes de Produtores de Fonograma (SOCINPRO). Em 
1978, no mesmo ano foram criadas mais 3 novas entidades de gestão coletiva (ASA, ASSIM e SABEM). Depois, 
em 1980, foram fundadas a AMAR e a ANACIM, em 1982 a ABRAMUS 
47

 Em 2 de junho de 1966, quatro das associações então existentes (SBAT, UBC, SADEMBRA e SBACEM) se 
reuniram criando o Serviço de Defesa do Direito Autoral (SDDA), um escritório central para a arrecadação 
controlado por essas quatro, como tentativa de dar resposta aos problemas então presentes e também para 
tentar afastar a intervenção estatal.  
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I.4 – O sistema Ecad seu funcionamento antes da lei 12.853/13 

 O Ecad nada mais é do que uma associação das associações de titulares de direitos 

autorais voltadas para a gestão coletiva, com a competência de arrecadar e distribuir em todo 

o território nacional os direitos relativos à execução pública de obras musicais. É uma 

entidade de direito privado, que arrecada os valores devidos dos usuários e depois repassa 

para as associações, de acordo com o volume de execuções do repertório de cada uma: quanto 

mais vezes ele for executado, mais a associação vai receber. Por sua vez, a associação repassa 

os valores aos titulares de direitos autorais. 

 Sua previsão legal veio no art. 115 da lei 5.988/1973, que estabelecia a necessidade de 

as associações organizarem, dentro de um prazo, um escritório central. O parágrafo 1º deste 

artigo também estabelecia que ele não poderia ter intuito de lucro e deveria funcionar de 

acordo com um estatuto aprovado pelo Conselho Nacional de Direito Autoral (CNDA).
48

 O 

ECAD apenas entrou em funcionamento em 1º de janeiro 1977.  

I.4.1 O CNDA e sua Desativação 

 E o que era o CNDA? Juntamente com o Ecad, a lei criou um órgão público, com a 

função de organizar o setor e solucionar os problemas então existentes. Também pelo fato de 

ao Ecad ter sido outorgado pela lei o monopólio sobre a arrecadação e distribuição desses 

valores, e sendo a gestão coletiva na execução pública musical portanto colocada agora não só 

como forçosa (por ser necessária), mas forçada pela determinação legal (ou seja, não se pode 

arrecadar fora do sistema Ecad)
49

, o legislador julgou necessário um órgão público de 

supervisão sobre o setor dos direitos autorais.   

 O Conselho Nacional de Direito Autoral era previsto no art. 116 da lei 5.988/1973, 

sendo “o órgão de fiscalização, consulta e assistência, no que diz respeito a direitos de autor e 

direitos que lhe são conexos”. Este órgão fazia parte do Ministério da Cultura. Ele entrou em 

                                                 
48

 Lei 5.988/73, revogada. “Art. 115 As associações organizarão, dentro do prazo e consoante as normas 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Direito Autoral, um Escritório Central de Arrecadação e Distribuição 
dos direitos relativos à execução pública, inclusive através da radiodifusão e da exibição cinematográfica, das 
composições musicais ou litero-musicais e de fonogramas. 

§ 1º O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição que não tem finalidade de lucro, rege-se por estatuto 
aprovado pelo Conselho Nacional de Direito Autoral. 
49

 “Este panorama [da gestão coletiva forçosa] será transformado por uma figura anômala: a gestão coletiva 
forçada ou obrigatória. Pode a lei, atribuindo direitos sobre bens intelectuais, determinar que estes só podem 
ser exercidos por uma entidade de gestão coletiva. Então, todos os titulares de direitos daquela natureza ficam 
automaticamente sujeitos a uma entidade de gestão coletiva, se porventura quiserem explorar suas obras ou 
prestações.” ASCENÇÃO, José de Oliveira. Representatividade e Legitimidade das Entidades de Gestão Coletiva 
de Direitos Autorais. In Revista da Ordem dos Advogados, ano 73 - Vol. IV- out/dez 2013. Portugal: 2013. p. 151. 
Disponível em: http://bit.ly/1FaKS6u. Último acesso em: 21/11//2014  

http://bit.ly/1FaKS6u
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funcionamento no início de 1976. Suas atribuições eram variadas, incluindo funções típicas da 

supervisão estatal sobre as associações (como autorizar seu funcionamento e fiscalizá-las, 

bem como elaborar o estatuto do Ecad), funções de resolução de determinados tipos de litígios 

(entre autores, intérpretes e associações entre si, ou uns com outros, ou de processos 

administrativos esses assuntos) e funções de regulação sobre o setor de direitos autorais, 

expedindo diversas resoluções e portarias sobre o campo dos direitos autorais
50

. 

 Apesar de inicialmente a intenção do CNDA fosse atuar em todos os diversos campos 

do direito do autor, ocorreu que seu funcionamento voltou-se quase exclusivamente à questão 

da execução pública de obras musicais e sua gestão coletiva.
51

  

 Portanto, temos que, quando da criação do Ecad, o CNDA exercia um papel 

extremamente importante no funcionamento do sistema de gestão coletiva. 

 Acontece que o CNDA foi desativado em abril de 1990, quando o recém-eleito 

presidente Fernando Collor de Mello acabou com Ministério da Cultura, transformando-o em 

uma Secretaria Especial. E quando o Ministério da Cultura foi reativado em 1992 pelo 

presidente Itamar Franco, o CNDA não voltou a funcionar. Assim, o CNDA passou a existir 

na lei, e não na prática. Seu sepultamento definitivo ocorreu com a edição da atual LDA, a lei 

9.618, em 1998, que não trouxe sua previsão.  

 Com isso, o funcionamento do Ecad e de suas as suas associações ficou efetivamente 

livre e autônomo. Invocando a liberdade de associação garantida pela Constituição de 1988, 

representantes das associações e do Ecad passaram a repudiar a atividade estatal de regulação 

e supervisão sobre suas atividades, afirmando que ela seria inconstitucional.  

 Dessa forma o Brasil tornou-se uma exceção entre os países no mundo, por contar com 

um monopólio instituído por lei na arrecadação dos direitos de execução pública sem possuir 

nenhum tipo de supervisão ou controle estatal.  

I.4.2 Funcionamento do Ecad autônomo sob a lei 9.618/98 

 A lei 9.618/98 manteve o Ecad em seu art. 99, de teor quase idêntico ao artigo 

anterior, mas eliminando as referências que aquele fazia ao CNDA.
52

 No §1º do art. 99, ela 

manteve que o Ecad não tem finalidade de lucro e estabelece que ele será dirigido e 

                                                 
50

 Sobre as funções do CNDA, temos os arts, 116 a 119 da lei 5.988/73, outras previsões nesta lei e também 
legislação esparsa como o Decreto Federal nº 84.252/879.  
51

 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4 ed., p. 2. Rio de Janeiro: Forente Universitária, 2005, p. 127.  
52

 Lei 9.681/98, “Art. 99. As associações manterão um único escritório central para a arrecadação e 
distribuição, em comum, dos direitos relativos à execução pública das obras musicais e lítero-musicais e de 
fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e transmissão por qualquer modalidade, e da exibição de obras 
audiovisuais.” 
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administrado pelas associações que o integrem. Além disso, foi estabelecida a legitimidade de 

atuação processual do Ecad em nome próprio como substituto dos autores (art. 99, §2º), que o 

recolhimento de valores só se dará por depósito bancário (art. 99, §3º) e que o Ecad pode 

manter fiscais, que não poderão receber dos usuários quaisquer valores, sob pena de 

inabilitação para o exercício da função (art. 99, §§ 4º e 5º). 

 O Ecad não era obrigado por lei a cumprir com obrigações de transparência, como 

divulgar quais os valores arrecadados, seu estatuto, e o quando cada associação recebe. 

Apenas a partir de 2004 o Ecad passou a divulgar seu balanço patrimonial em seu site.  

A cada ano, a arrecadação do Ecad aumenta e nota-se que os valores são altos: em 

2009, foram arrecadados R$ 374 milhões; em 2010, R$ 432 milhões; em 2011, R$ 540 

milhões; em 2012, R$ 624 milhões; e em 2013, o recorde de R$ 1.190 milhões.
53

  

Do total do valor arrecadado, 75,5% era distribuído entre os titulares de direitos 

autorais, e o restante, 24,5%, era retido como taxa administrativa, para cobrir os gastos com a 

atividade e a manutenção do órgão e das associações, com 17% ficando com o Ecad e 7,5% 

com as associações.
54

  

 Sem a atuação do CNDA, coube ao Ecad se auto organizar e estabelecer sua forma de 

funcionamento. Assim, este órgão edita por meio de sua assembleia geral 3 documentos 

fundamentais: seu estatuto; o regulamento de arrecadação e o regulamento de distribuição, 

 O estatuto do Ecad que foi elaborado após a aprovação da lei 9.619/98, e se manteve 

em vigor até recentemente,
55

 dispunha sobre três assuntos de especial relevância para este 

trabalho. O primeiro era a diferenciação entre as associações administradas e efetivas: seu art. 

7º estabelecia duas classes de associações membras do Ecad: as efetivas, com direito de voto 

e de participação na assembleia geral, e as administradas, sem direito de voto, que não 

participavam do processo de decisão do órgão.  

O segundo eram os requisitos para a entrada de nova associação no Ecad, 

estabelecidos pelos arts. 8º e 9º do estatuto. Para entrar no Ecad na condição de administrada, 

seria necessário que a postulante possuísse titularidade igual ou superior a 10% da média de 

                                                 
53

 Fonte: Site do Ecad, em: http://bit.ly/1xZwonz. Último acesso em: 21/11//2014  
54

 Dados sobre o percentual retido pelo Ecad e as associações retirado de TORRI, Verônica. Gestão Coletiva de 
Direitos Autorais e Defesa da Concorrência. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2011. p. 59, e de CADE – 
Processo Administrativo nº 08012.003745/2010-83, o caso “ECAD x ABTA”, Voto do Conselheiro Relator Elvino 
de Carvalho Mendonça, pp. 85-86.  
55

 Não é possível saber qual estatuto do Ecad está em vigor na época de conclusão deste trabalho, pois ele não 
está mais disponível em seu site. Até meados de 2013, o estatuto que aqui se comenta estava em vigor e 
disponível no siste do Ecad.  

http://bit.ly/1xZwonz
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obras administradas pelas associações já membras, além de aprovação na assembleia geral por 

2/3 dos votos socais. Já para passar à condição de efetivas, é necessário ter um percentual de 

20% da média dos bens intelectuais detido pelas outras associações, e também comprovar 

possuir um quadro social igual ou superior a 20% da média de filiados das associações 

efetivas. Tais requisitos criavam uma desigualdade grande entre as associações membras do 

Ecad, e também dificultavam enormemente a entrada de novas associações no sistema – o que 

gerou pesadas críticas, como será visto no julgamento do CADE, no item II.2 deste trabalho.   

 Terceiro, a votação na assembleia geral se dava com base na arrecadação do último 

ano: a divisão de votos era proporcional ao valor da última arrecadação, conforme o art. 17 do 

Estatuto. Isso também ajudava a criar uma certa dominância de certas associações no Ecad.  

 Quanto ao regulamento de arrecadação, ele estabelece quais os critérios e métodos de 

cobrança Assim, é formada uma tabela de preço única, dividindo os usuários em 4 grandes 

grupos: usuários permanentes, usuário eventual, rádio e TV e internet. A tabela está 

disponível online, no site do Ecad.
56

 O estabelecimento dos preços e dos critérios de cobrança 

é feito de forma unificada pela assembleia do Ecad, ou seja, por decisão em conjunto das 

associações efetivas.  

 Já regulamento de distribuição estabelece a forma pela qual os valores arrecadados 

chegam aos artistas. Ele estabelece três formas principais de distribuição: a direta, a indireta e 

a indireta especial. Nas indiretas, a aferição das músicas tocadas se dá por amostragem feita 

pelo Ecad quase totalmente sobre programação musical de rádio e TV, enquanto que na direta 

a relação de todas as músicas executadas é mandada pelo usuário (o que ocorre em shows). A 

indireta especial acontece em eventos populares específicos, como Carnaval e Festa Junina, 

nos quais é feita uma amostragem especial. Os valores sobre os quais não se consegue 

identificar os titulares dos direitos autorais recolhidos ficam sob a rubrica “créditos retidos”, à 

espera de identificação. Passados até 5 anos sem que ela seja feita, os valores são distribuídos 

entre os detentores de direitos sobre as 750 músicas que mais arrecadaram.  

 A composição do Ecad variou ao longo do tempo, com entrada e saída de associações, 

e mudanças no status (efetiva ou administrada) das associações afiliadas. Atualmente, o Ecad 

conta com 9 associações, 7 efetivas e 2 administradas.
57

  

                                                 
56

 Tabela de preços do Ecad disponível em seu site em: http://bit.ly/1uKp514. Último acesso em: 21/11//2014  
57

 As sete associações efetivas, participantes da assembleia-geral, são as seguintes: UBC – União Brasileira de 
Compositores, fundada em 1942; SBACEM – Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de 
Música, fundada em 1946; SICAM – Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais; fundada em 
1960; SOCIMPRO – Sociedade Brasileira de Administração e Proteção e Direitos Intelectuais, fundada em 1967; 

http://bit.ly/1uKp514
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CAPÍTULO II – CRÍTICAS AO SISTEMA BRASILEIRO DE GESTÃO 

COLETIVA AUTÔNOMO 

“Quem paga direito autoral acha que paga muito. Mas quem 

recebe acha que recebe pouco.” 

Trecho do Relatório Final CPI Ecad Senado Federal, p. 364  

No capítulo anterior foram apresentados conceitos os básicos da disciplina legal dos 

direitos autorais bem como o no que consiste a gestão coletiva, seu papel de redução dos 

custos de transação e o porquê de sua necessidade para na execução pública musical. Viu-se 

também como o sistema de associações no Brasil, que é fragmentado, se organiza centralizado 

no Ecad, detentor do monopólio na arrecadação e distribuição dos valores sobre a execução 

pública musical.  

Com esses conceitos em mente, pode-se enfim passar à apresentação das críticas ao 

sistema brasileiro de gestão coletiva, que motivaram a reforma legal aprovada em agosto de 

2013. Não se pode entender a mudança legislativa sem se compreender quais as deficiências 

que eram imputadas ao sistema até então vigente.  

Este capítulo tem o objetivo de justamente apresentar as críticas feitas, que aparecem 

desde meados da década de 90, com a instauração da CPI do Ecad na Câmara dos Deputados 

em 1995. Elas continuaram com a aprovação da lei 9.618/98, que foi objeto de uma Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (a ADI 2054/DF, proposta pelo Partido Social Trabalhista em 

1999), rejeitada em 2003 pelo STF.
58

 Nos anos 2000, o Ecad foi objeto de 3 CPIs em 

Assembleias Estaduais (CPI no Mato Grosso do Sul em 2005, CPI em São Paulo em 2009 e 

CPI no Rio de Janeiro, em 2010), todas apontando a necessidade de reforma do sistema de 

gestão coletiva brasileiro. Ao mesmo tempo, ocorreu intensa Judicialização de casos 

envolvendo o Ecad e a cobrança de direitos autorais. Recentemente, a partir de 2010/2011, tal 

processo se intensificou, culminando na nova lei em 2013.  

Assim, será dada ênfase aos dois últimos grupos de crítica, cronologicamente 

falando, que foram os motores a propulsionar a mudança pela lei 12.853/2013: a CPI do Ecad 

no Senado Federal nos anos de 2011/2012, e o julgamento e condenação do Ecad e 6 de suas 

                                                                                                                                                         
ASSIM – Associação de Intérpretes e Músicos, fundada em 1978, que passou em 2012 de associação 
administrada para associação efetiva;

57
 AMAR – Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes, fundada em 

1980; e ABRAMUS – Associação Brasileira de Música e Artes, fundada em 1982. Já duas associações 
administradas são as seguintes: SADEMBRA – Sociedade Administradora de Direitos de Execução Musical do 
Brasil, fundada em 1956 e ABRAC – Associação Brasileira de Autores, Compositores, Intérpretes e Músicos, 
sobre a qual foi possível obter a data de fundação. Fonte: site do Ecad, em http://bit.ly/1fbtTBA. Último acesso 
em: 21/11//2014  
58

 Supremo Tribunal Federal, ADI 2054. Decisão disponível no site do STF em: http://bit.ly/1qSp8Ee. Último 
acesso em: 21/11//2014  

http://bit.ly/1fbtTBA
http://bit.ly/1qSp8Ee
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associações membras pelo CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o órgão 

antitruste brasileiro, no chamado caso “Ecad x ABTA”. Mas antes de entrar na análise 

substancial deles, cabem considerações sobre os aspectos gerais dos questionamentos, quais 

sejam: i) sua relação com a falta de supervisão sobre o Ecad (autonomia); ii) quais os eixos 

centrais dessas críticas; e iii) menção ao processo de judicialização ao qual isso levou.  

II.1 – Aspectos Gerais das críticas ao Ecad 

O vazio deixado pela extinção do CNDA em 1990 e a falta de atuação de órgãos do 

Estado no setor é a base de grande parte das críticas feitas. José de Oliveira Ascenção, sobre 

este assunto, colocava que o sistema de gestão coletiva ficou acéfalo, e que tal situação é 

“profundamente perturbadora. Abandona-se o Direito Autoral à lei da selva, em vez de se 

prover à sua justa disciplina”.59 Dessa forma, essa ausência de regras específicas e controle 

teria aberto espaço para o cometimento de abusos.  

 O tom geral da sinfonia das críticas é que o Ecad torna-se neste período (meados da 

década de 90 até 2013) uma instituição rentista, controlada pelo voto das principais 

associações (pelo poder de voto na assembleia geral ser proporcional aos valores arrecadados, 

o que já foi caracterizado como “plutocracia”),
60

 que passou a ser dominado por um grupo 

específico de representantes e titulares (os ligados aos interesses das grandes gravadoras 

internacionais, Sony e EMI na UBC e  Universal/BMG com Warner-Chappell na 

Abramus,)
61

, em desfavor das associações com menor valor de repertório e menores titulares.  

Assim, em vez de defender os interesses dos titulares dos direitos autorais de forma 

ampla, promovendo a utilização musical este Ecad dirigido por poucos e imune a formas de 

controle teria desenvolvido uma agenda própria. Segundo seus críticos, ele se transformara 

numa instituição voltada para si própria e para as maiores associações, trazendo benefícios 

apenas a este grupo de titulares que lhe controlava, movido por um ímpeto arrecadador. De 

um meio para a defesa os interesses dos autores, tornou-se um fim em si mesmo. 

 Podemos agrupar, de forma sintética e sem pretensão exaustiva, as críticas ao Ecad em 

3 eixos principais: i) a falta de transparência em sua atuação, ii) uma distribuição inadequada 

dos valores arrecadados, levantada por parte dos artistas e titulares; e iii) cobrança abusiva dos 

valores, levantada pelos usuários.  

                                                 
59

 ASCENÇÂO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2ª ed., ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 633-634 
60

 Expressão utilizada por Ronaldo Lemos na Audiência Pública no STF no bojo da ADI 5065, que requer a 
inconstitucionalidade da lei 12.853. Ela será tratada no item III.2 deste trabalho. 
61

 Exposição do maestro Tim Rescala na CPI do Ecad no Senado Federal, no qual ele afirma que a UBC e a 
ABRAMUS seriam responsáveis por 80% da arrecadação do Ecad. Relatório Final da CPI do Ecad no Senado 
Federal, p. 357.   
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 Recorrendo às metáforas líricas, se as críticas ao Ecad fossem uma música, a falta de 

transparência seria seu andamento, pautando todas as suas notas. Quase todos os 

questionamentos apresentados têm uma relação com a falta de informações sobre como opera 

o Ecad, os critérios utilizados por ele na arrecadação e distribuição dos valores. A 

transparência já foi caracterizada por um artigo sobre o tema como o problema central da 

gestão coletiva no Brasil
62

, pautando o debate das CPIs investigativas do Ecad. Uma frase que 

se tornou recorrente sobre este órgão é sua caracterização como uma “caixa-preta”.
63

 Essa 

falta de transparência também serviria para encobrir práticas autoritárias do Ecad, como 

expulsão de associações de seu quadro. A ausência de informações está na raiz também das 

críticas dos autores e dos usuários do sistema.  

 O segundo eixo são as críticas dos autores e titulares de direitos autorais de que os 

valores arrecadados não são distribuídos de forma justa, e que eles acabam usurpados de seus 

direitos. Os critérios de distribuição seriam injustos, fazendo com que diversos membros da 

classe autoral recebam pouco – o que é contrastado pelo aumento anual de arrecadação do 

Ecad. É curioso ressaltar que críticas sobre a forma de distribuição e de apropriação indevida 

de valores destinados à classe artística estão presentes no Brasil desde os primórdios de nossa 

associação de gestão coletiva, sendo um dos motivos para que descontentes com saíssem da 

UBC e fundassem a SBACEM, chamando já em 1949 os dirigentes da UBC de “ladrões”.
64

  

                                                 
62

 Vide VALENTE, Mariana Giorgetti. Gestão coletiva e transparência em sociedades complexas: Brasil, in 
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Nos anos 90, essas críticas continuaram a aparecer e se intensificaram. Por exemplo, 

em 1997 o músico Zezé de Camargo se queixava do não recebimento adequado dos valores 

devidos
65

. Nos anos 2000, diversos artistas se declararam insatisfeitos com o Ecad, como o 

maestro Tim Rescala,
66

 que chegou a ser processado pela entidade, e membros da classe 

musical se articularam em torno de alguns grupos, como o Grupo de Ação Parlamentar Pró-

Musica (GAP),
67

 sendo críticos vocais da atuação do Ecad na CPI do Senado Federal e 

pedindo reformas no sistema.
68

 Apesar disso, é preciso lembrar que há artistas que se 

colocaram em defesa do Ecad, ressaltando que ele é uma conquista dos artistas.
69

 Por 

exemplo, em 2010, quando foi lançado para consulta pública pelo Ministério da Cultura um 

anteprojeto de lei de reforma da lei de direitos autorais que previa uma fiscalização do MinC 

sobre as associações e Ecad, houve protestos de diversos artistas. 

No terceiro eixo de críticas, estão aquelas dos usuários que afirmam ser abusiva a 

forma de cobrança pela execução pública musical praticada pelo Ecad. Eles colocam que ela é 

desproporcional, descolada da realidade e sem parâmetros balizadores mínimos – por 

exemplo, ao fixar o valor de 2,5% do faturamento bruto de todos os canais de televisão (tanto 

de música quanto jornalísticos), ou de 5% da receita bruta para rádios (tanto comerciais 

quando de notícias)
70

 Da mesma forma, se questiona a forma de cobrança de eventos, 

calculada no orçamento geral no evento, ou de sonorização ambiente em academias de 

ginástica e outros lugares, que é cobrada com base na área sonorizada com valor de X UDA 

por metro quadrado
71

. Também se ataca o fato de todas as associações fixarem o mesmo valor 
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67
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para o seu repertório e não haver abertura para a negociação de preços entre as partes por eles 

serem fixados na conjuntamente.  

Finalmente, há os questionamentos sobre ausência de regras que excluam a obrigação 

do pagamento pela execução pública musical em determinadas utilizações, como em ocasiões 

filantrópicas, religiosas, manifestações culturais tradicionais
. 
Também se questiona a cobrança 

em áreas vulneráveis sem condições de pagar e em eventos de caráter mais privado como 

festas de casamento. Na grande maioria desses casos, o Ecad tem sucesso na cobrança 

recorrendo à via judicial, com poucas exceções, que normalmente vêm de 1ª ou 2ª instância, 

podendo ser revertidas em Tribunais Superiores.
72

  

De fato, essa insatisfação dos usuários e a recusa em pagar valores que considerados 

abusivos gerou uma grande judicialização na cobrança de direitos autorais. Embora não seja o 

objetivo aqui fazer uma análise desta judicialização, que demandaria um trabalho próprio, 

cabe abordá-la brevemente. O Ecad vem aparecendo como autor ou réu de diversos processos, 

envolvendo tanto grandes usuários – as milionárias ações envolvendo emissoras de televisão 

como Bandeirantes, SBT e Globo – como de pequenos, por exemplo nos casos de cobrança 

em festas de casamento.  

Apesar disso, as demandas judiciais de usuários não encontraram sucesso na mais alta 

Corte de Justiça à qual estes processos chegam, o STJ, que já consolidou entendimentos 

favoráveis ao Ecad acerca de sua legitimidade para cobrar e capacidade de decidir os valores. 

Em 2013, com a aprovação da nova lei, diversos acordos foram feitos em processos judiciais 

com TV Globo, SKY, NET entre outros, o órgão arrecadou no total 695 milhões em acordos 

judiciais e extrajudiciais.
73

  

Cabe ressaltar também alguns dados sobre esta judicialização. O site Conjur noticiou, 

em 2011, que o apenas o Superior Tribunal de Justiça – STJ tinha quase três mil processos 

envolvendo o Ecad.
74

 Levantamento feito por Allan Rocha de Souza, referente aos anos de 

1989 a 2003, encontrou 391 decisões do STJ envolvendo direitos autorais no geral, com 
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76,21% delas envolvendo o Ecad.
75

 Grande parte do valor arrecado pelo Ecad vem de 

processos judiciais – conforme noticiado pelo site do Ecad, em 2007 foram arrecadados R$ 

302 milhões, deles aproximadamente 82 milhões em vitórias judiciais (33%) e em 2010 foram 

arrecadados R$ 432 milhões, deles R$ 86,5 milhões no judiciário (20%).
76

  

Feitas tais considerações gerais, podemos entrar na análise da CPI do Ecad no Senado 

e, posteriormente, no julgamento feito pelo CADE.  

II.2 – A CPI do Ecad no Senado Federal em 2011/2012 

 Baseado no §3º do art. 58 da Constituição Federal, que traz a possibilidade de criação 

de Comissão Parlamentar de Inquérito nas casas do legislativo por um terço de seus membros, 

foi apresentado o requerimento nº 546/2011 em 17 de maio de 2011
77

, de iniciativa Senador 

Randolfe Rodrigues (PSOL/AP) e com assinatura de outros 30 senadores, propondo a criação 

de uma CPI para 

“investigar, no prazo de 180 dias, irregularidades praticadas pelo ECAD na 

arrecadação e distribuição de recursos oriundos do direito autoral, abuso na 

ordem econômica e prática de cartel no arbitramento de valores de direitos 

autorais e conexos, o modelo de gestão coletiva centralizada de direitos 

autorais de execução pública no Brasil e a necessidade de aprimoramento da 

lei 9.619/98”
78

 

Assim foi criada a 5ª CPI no período pós-1988, para tratar da gestão coletiva de 

direitos autorais no Brasil com foco no Ecad. As anteriores, na Câmara dos Deputados em 

1995, nas Assembleias Legislativas do Mato Grosso do Sul (2005), de São Paulo (2009) e Rio 

de Janeiro (2011), todas chegaram a conclusões de que havia problemas no sistema brasileiro 

de direitos autorais e que mudanças seriam necessárias, porém nenhuma teve efeitos 

concretos. Na linguagem popular, “acabaram em pizza”, ao contrário do que viria a acontecer 

com a do Senado Federal. 

 Os trabalhos da comissão começaram em 28/07/2011 e terminaram em 31/05/2012. A 

comissão foi composta por 11 senadores e seis suplentes, tendo como Presidente Randolfe 

Rodrigues, Vice-Presidente Ciro Nogueira (PP-PI) e Relator Lindbergh Farias (PT-RJ).  

 Houve 19 reuniões da CPI, sendo 7 de caráter administrativo e 11 destinadas à 

realização de oitivas, audiências públicas e sessões para colher depoimentos de interessados 
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(artistas, usuários, produtores, especialistas, dirigentes e funcionários do ECAD). Dessas 11, 4 

foram audiências públicas em diferentes cidades (Macapá, Rio de Janeiro, Salvador e São 

Paulo), e as outras foram no próprio Senado Federal, com convidados se apresentando e 

respondendo perguntas dos senadores.  

 Seu relatório final está dividido em 4 partes. Na primeira, faz um resumo dos 

depoimentos prestados nas reuniões da CPI; na segunda, é feita uma análise do Ecad e a 

Gestão Coletiva dos Direitos Autorais no Brasil; a terceira traz as denúncias envolvendo o 

Ecad, e a quarta as conclusões e recomendações da CPI, que incluem a apresentação de um 

projeto de lei sobre gestão coletiva (anexo do relatório).  

Neste trabalho, serão analisadas (i) as denúncias apresentadas e (ii) as conclusões da 

CPI chegou, mas sem entrar na análise profunda do PL apresentado, que será tratado no 

capítulo III desta monografia. Foram sete as denúncias tratadas. São elas: 

1. Caso Milton Coutinho – caso envolvendo uma grande fraude no sistema de distribuição 

de valores de direitos autorais, no qual o suposto compositor Milton Coutinho, prolífico autor 

de trilhas sonoras para o cinema nacional, recebeu entre 2009 e 2010 o valor de R$ 

127.800,00
79

. O esquema foi denunciado numa série de reportagens do jornal O Globo 

publicadas a partir de abril de 2011
80

. Na verdade, o que houve foi a falsa imputação da 

autoria das obras a um compositor inexistente, que supostamente estaria morando em Las 

Vegas e por isso receberia seus créditos por procuração, lesando os reais compositores. Foram 

utilizados os dados pessoais, de um verdadeiro Milton Coutinho dos Santos, um simples 

motorista de ônibus de Bagé-RS, que nunca ouvira falar do Ecad nem das obras 

cinematográficas que teria composto segundo os registros do órgão.
81

 Além do caso em si, a 

CPI preocupou-se em apurar se se tratava de prática isolada ou apenas um indício de algo 

maior (um “leading case de um esquema tentacular”)
82

. Mas não foram encontradas 
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evidências concretas neste sentido. Foi observado que este constitui caso de polícia, que foi 

efetivamente julgado após a CPI em 2013 pela justiça do Rio de Janeiro.
83

 

2. Expulsão de associações dos quadros do ECAD: esta parte fala justamente das 

associações expulsas e das que não foram admitidas no Ecad. Um dos ocorridos foi logo após 

a aprovação da LDA em 1998, quando quatro das associações participantes do Ecad (ASSIM, 

ANACIM, SABEM e SADEMBRA) tentaram criar o Conselho Nacional de Direitos de 

Execução, que seria um outro escritório central e atuaria na centralização da arrecadação e 

distribuição, substituindo o Ecad. Todas acabaram expulsas do Ecad, sendo readmitidas 

posteriormente apenas como associações administradas, sem direito a voto. Também foi 

tratada a expulsão da associação Atida, na qual teriam ocorrido irregularidades na destinação 

dos recursos que ainda lhe eram devidos.
84

 É também mencionada a negativa de pedidos para 

a entrada de associações no Ecad, que foram menos 8 entre 2001 e 2008. A CPI concluiu que 

não havia critérios uniformes para a instauração de sindicâncias, que o critério de ingresso das 

associações não tem amparo legal e que há dúvidas acerca dos valores destinados aos autores 

membros de sociedades excluídas. 

3. Substituição de Serviço de Auditoria: em 2009, os dirigentes do Ecad contrataram a 

empresa BDO auditores independentes para fazer auditória e, em um certo momento, a 

mesma solicitou uma série de informações, como contratos e detalhes dos planos de 

arrecadação e distribuição. Pouco depois a empresa foi substituída por outra, a Martinelli 

Auditores, justamente em virtude de esta segunda não exigir esses documentos.  Novamente, 

a crítica se pauta pela falta de transparência na gestão do Ecad – ao se pedir informações, a 

posição dos dirigentes foi se livrar de quem faz tão incômoda pergunta. A CPI afirmou que o 

“episódio releva indícios graves de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código 

Penal”.
85

  

4. Pagamento do prêmio por participação nos resultados (PPR) aos funcionários do 

Ecad: denúncia com origem em reportagem do jornal O Globo,
86

 afirmando existir um PPR 

para os gerentes no Ecad, que permitiria uma bonificação extra aos gerentes do escritório. Isso 

de fato acontecia, mas não foram encontradas irregularidades nas planilhas de distribuição. O 
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que causou espécie e questionamentos na CPI foi o fato de o Ecad, mesmo sendo uma 

sociedade sem fins lucrativos, possuir 4 espécies de participação nos resultados diferentes, um 

deles destinado apenas à diretoria do órgão.
87

 Representantes do Ecad afirmaram que é 

comum empresas privadas darem esse bônus para aumentar a produtividade dos funcionários, 

que o Ecad é uma empresa privada e sua falta de fins lucrativos não inviabiliza tal prática, e 

que as PPR são distribuídas apenas com base na taxa de administração de 17% do escritório.
88

 

Mesmo assim, a CPI concluiu que tal prática afeta de forma direta os interesses dos titulares 

de direitos autorais, sendo mencionado novamente de forma contundente a falta de 

transparência da entidade (um “casulo de irregularidades”),
89

 e que haveria indícios de 

enriquecimento ilício por parte da gerência.  

5. Distribuição, entre executivos do Ecad, de valores originalmente referentes a 

honorários advocatícios de sucumbência: novamente com origem em reportagem do jornal 

O Globo, esta denúncia tem íntima relação com a postura de judicialização da cobrança 

adotada e com os altos valores das ações judiciais – especialmente das grandes emissoras – 

que geravam alto valor de honorários de sucumbência, na casa dos milhões de reais,
90

 eis que 

fixados entre 10% e 20% do valor da causa (Código de Processo Civil, art. 20, §3º). Com base 

nisto, em decisão do STF que permite a destinação de honorários sucumbenciais para o 
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empregador no caso de advogado empregado,
91

 o Ecad passou a contabilizar parte dos 

honorários recebidos como parte de sua receita operacional. Entretanto, acabou não 

confirmada a suspeita de que tal valor fora simplesmente distribuído entre os executivos como 

bônus parte do PPR. Um ponto polêmico é que tal divisão não foi consensual: num 

determinado caso em que 50% dos honorários foram o escritório, não havia acordo a priori 

neste sentido e depois um grupo de advogados entrou na justiça, seguindo-se a demissão do 

então gerente jurídico da entidade. Sobre esta questão, a CPI afirmou que: 

 “O que se extrai desse episódio é, mais uma vez, o símbolo do modo de 

atuação do Ecad, que coloca os interesses de seus dirigentes acima do 

interesse da própria entidade, em detrimento, portanto, do universo de 

titulares dos direitos autorais. Percebe-se, ainda, que os gestores do Ecad têm 

um poder exacerbado, que ninguém controla, e que não se justifica. 

Isto comprova o desgaste do modelo atual de gestão coletiva de direitos 

autorais, que merece, sem dúvida, uma mudança radical.”
92

 

6. Apropriação indevida dos créditos retidos, convertendo-os em receita do Ecad: trata 

da conversão dos chamados créditos retidos – valores já arrecadados e pendentes de 

identificação dos autores, durante 5 anos, para posterior distribuição entre os 750 maiores 

titulares
93

 – em crédito para cobrir um déficit operacional do Ecad. Isso ocorreu em 29 de 

abril de 2004, durante a 294ª assembleia geral, no qual foi destinado um total de R$ 

1.140.198,00 de créditos retidos para cobrir tal déficit. Em sua defesa, representantes do Ecad 

ressaltaram que a medida foi tomada pelas próprias associações na assembleia geral e que esta 

foi uma ocorrência única, uma exceção, em virtude de déficit que denegriria a imagem do 

Ecad. A CPI concluiu que ocorreu um uso indevido do crédito retido, destinado ao pagamento 

aos autores, e apontou que o ato configurava a prática do crime de apropriação indébita.
94

 

7. Formação de Cartel pelo Ecad e suas associadas: denúncia ligada ao processo 

administrativo instaurado no CADE em face do Ecad e das associações efetivas. Nesta época, 

já havia sido expedido o parecer da Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da 

Justiça sobre o caso, opinando serem procedentes as denúncias de infração à ordem 

econômica por práticas de cartel e criação de barreiras à entrada, sendo colhido o depoimento 

                                                 
91

 O Estatuto de da Ordem dos Advogados (lei 8.906/1994) prevê em seu art. 21, caput que os honorários de 
sucumbência são devidos apenas aos advogados, sendo nulas as disposições em contrário (art. 24, §3º dessa 
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 Regulamento de Distribuição do Ecad, arts. 40 e 41.  
94

 Relatório Final da CPI do Ecad, pp. 304 a 306. 
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de Vinícius de Carvalho, diretor da SDE. Ao final, foi ratificado o entendimento desde órgão, 

sendo recomendada a condenação das associadas e do Ecad e a responsabilização criminal de 

seus dirigentes.
95

 Mais detalhes sobre o processo no tópico seguinte.  

 Após analisar essas denúncias, a CPI concluiu que, apesar de ser uma conquista dos 

artistas necessária, o Ecad havia parado de cumprir adequadamente as suas finalidades:  

“Ao longo de um ano de trabalho e depois de reunir milhares de páginas de 

documentos e depoimentos de titulares de direitos autorais, de usuários e de 

autoridades públicas, a Comissão formou a robusta convicção de que o 

surgimento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição dos Direitos 

Autorais – Ecad, em 1973, representou uma grande conquista dos autores 

brasileiros. Mas, em seus 40 anos de existência, o Ecad se degenerou. De 

órgão meramente executivo da arrecadação e distribuição, tornou-se uma 

instituição poderosa, que está a desfiar alguns preceitos elementares do 

Estado Democrático de Direito. De instituição, que deveria ser um meio pelo 

qual os titulares de direitos autorais perceberiam o que lhe é decido, o Ecad 

tornou-se um fim em si mesmo. Voltado para o próprio umbigo – e para os 

interesses de seus controladores e dirigentes – o Ecad transmudou-se em 

cartel, pernicioso para a ordem econômica brasileira, e muito distante do que 

reivindica a classe artística, protagonizando toda sorte de desvios e 

ilícitos.”
96

 

 Foi apontado ser preciso “democratizar o Ecad” e “desmontar o Cartel Ecad”. Afirma-

se também que o Ecad tornara-se uma “uma imensa burocracia, ineficiente e cara. Sugam 

25% de tudo que é arrecadado.”
97

 E questionou-se como os sucessivos recordes de 

arrecadação não reduziram a taxa de administração de 17% da entidade. Outras considerações 

feitas foram sobre a dominação do sistema exercida pelas editoras, especialmente as 

multinacionais e a inadequação do sistema de distribuição por amostragem, ambas baseando-

se bastante na fala do maestro Tim Rescala.
98

 

A principal conclusão da CPI foi que, para sanar essas questões, seria necessária a 

regulação do sistema nacional de gestão coletiva mediante uma reforma legislativa. Entendeu-

se que o fato de a gestão coletiva ser um monopólio legal traz um poder-dever do regulá-la, 
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 Relatório Final da CPI do Ecad, pp. 343 a 355.  
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 Relatório Final da CPI do Ecad, pp. 352-353.  
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 Relatório Final da CPI do Ecad, pp. 362 - 363 
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 Relatório Final da CPI do Ecad, pp. 357 a 361. Sobre a as editoras, Tim Recala coloca que “Das 9 sociedades 
que o compõe [Ecad] atualmente, apenas seis têm direito a voto nas assembleias. Dentre essas 6, duas são 
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simplesmente ignorados.” 
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além de servir para “abrir a caixa preta do Ecad e assegurar a transparência nos métodos da 

entidade”.
99

 Dessa forma: 

“Todas as denúncias contra o Ecad apuradas por esta CPI apontam para uma 

direção única: é preciso promover uma profunda reforma no sistema de 

gestão coletiva de direitos autorais. Somente a mudança estrutural do sistema 

propiciará a superação de fraudes.”
100

 

 Nesse sentido, foi proposto um projeto de lei de reforma da gestão coletiva de direitos 

autorais, elaborado em parceria com Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio 

Vargas. A análise pormenorizada deste projeto de lei será tratada no capítulo III.  

  Além do PL, houve também recomendações para vários órgãos. Diversas 

foram para o Ministério Público, para responsabilização das irregularidades identificadas. 

Outras para o Poder Executivo, como a recomendação ao CADE para julgar rapidamente e 

condenar o Ecad no processo administrativo em curso. Houve ainda forte recomendação para 

que o Congresso Nacional aprove o projeto de lei proposto.  

II.3 – O julgamento e condenação do Ecad e suas associações efetivas pelo CADE no 

caso “Ecad x ABTA”.  

 Este não foi o primeiro processo a ingressar no Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência (SBDC) e ser julgado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE)
101

 a tratar sobre o Ecad e a gestão coletiva de direitos autorais no Brasil, por 

denúncias de infração à lei de defesa da concorrência brasileira, a lei 8.884/94 (substituída 

posteriormente, pela lei 12.529/2011, que no entanto não se aplica a nenhum dos casos 

tratados nessa sessão)
102

. Houve dois antes desse, um em 1995 e outro em 1997,
103

 só ambos 

que foram arquivados, pois entendeu-se pela não aplicabilidade do direito da concorrência.  
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 Relatório Final da CPI do Ecad, p. 361.  
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 Relatório Final da CPI do Ecad, p. 362. 
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 O SBDC foi organizado pela lei 8.884/94. Sua composição tinha (vide nota abaixo) duas secretarias com 
função de investigar condutas, iniciar os processos e dar pareceres não vinculantes (também chamados de 
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 A lei 8.884/94 foi substituída pela lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, que entrou em vigor 120 dias 
depois, em 29 de maio de 2012. Apesar disso, todos os processos aqui tratados foram julgados sob a lei 
8.884/94. Em seu voto, o Relator do Caso Ecad x ABTA também desconsiderou a aplicação da nova lei por 
colocar a anterior como sendo mais benéfica. Apesar da estrutura do SBDC ter sido modificada, com a criação 
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No primeiro, foi considerado que não havia concorrentes a serem prejudicados, bem 

como pela impossibilidade prática no modelo descentralizado de gestão coletiva. No segundo, 

foi afirmado que a cobrança pela execução pública não é assunto de competência do Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), haja vista a inexistência de mercado 

afetado.
104

  

Posteriormente, tais decisões foram criticadas por acadêmicos que abordaram o tema, 

como Simone Lahorge
105

 e Venrônica Torri.
106

 Elas sustentaram que os direitos autorais são 

bens de mercado e que as práticas contrárias ao direito antitruste, como o estabelecimento 

conjunto de preços, são passíveis de enquadramento na legislação de defesa da concorrência e 

análise pelo SBDC, sem haver exclusão do Ecad por ser um monopólio legal, não ter fins 

lucrativos ou quaisquer outras circunstâncias excepcionais.   

Situação muito diferente foi a do caso “Ecad x ABTA” (Processo Administrativo nº 

08012.003745/2010-83), no qual o CADE afirmou sua competência, que a legislação 

antitruste é aplicável, havendo condenação. É este caso que se comenta agora.  

Esse processo se iniciou com uma representação feita em 09/04/2010 pela Associação 

Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), que congrega usuários de execução pública 

musical (TVs), insatisfeitos com o valor cobrado pelo Ecad de 2,55% sobre seu faturamento 

bruto, em face do Ecad e das seis associações detentoras de poder de voto que o compunham 

                                                                                                                                                         
de uma Superintendência do CADE, as disposições materiais sobre os ilícitos concorrenciais mantiveram a 
mesma substância. Vide nota no site do CADE sobre a nova lei: http://bit.ly/11zSwt7. Último acesso em: 
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na época (as representadas).
107

 Nela, a ABTA alega que as representadas teriam praticado 

infrações à ordem econômica previstas no art. 20, I, II, III e IV e no art. 21, I, II, IV, V e 

XXXIV, da lei 8.884/94
108

, pelas práticas de cartel, instigação ao cartel, limitar ou impedir o 

acesso ao mercado criação de dificuldade ao funcionamento ou constituição de concorrente e 

imposição de preços excessivos.  

A representação foi recebida pela SDE, que após diversas diligências e recolher 

manifestações das representadas, fez análise do cabimento, e instaurou o processo 

administrativo em 15/07/2010.  Ato contínuo, foi recebida nova defesa das representadas e foi 

colhida manifestação do Ministério da Cultura, afirmando existir combinação indevida de 

preços, encerrando-se a fase instrutória. Antes de o processo ser decidido, foram prolatados os 

pareceres da SDE, da Procuradoria especializada junto ao CADE (PROCADE) e do 

Ministério Público Federal (MPF). 

II. 3.1 – Os pareceres da SDE, da PROCADE e do MPF 

 O parecer da SDE delimita as duas condutas investigadas no processo: 

“(i) Possível formação de cartel entre o ECAD e as Associações efetivas que o 

compõem e fixariam em conjunto o valor dos direitos relativos à execução pública 

das obras musicais, lítero-musicais e dos fonogramas; 

(ii) Abuso de posição dominante por parte do Escritório Central por meio da 

criação de dificuldades à constituição e funcionamento de associações 

representativas de direitos autorais.”
109

 

 O cerne da argumentação adotada pela SDE, embasando todas as suas conclusões, é 

que o monopólio legal detido pelo Ecad, estabelecido pelo art. 99 da LDA,
110

 está restrito às 
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 CADE, Processo Administrativo nº 08012.003745/2010-83, Parecer SDE, p. 29.  
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atividades de arrecadação e distribuição de valores, não abrangendo sua fixação, que deveria 

ser feita no âmbito de cada associação para seu próprio repertório.  Neste sentido: 

“Assim, de acordo com o permissivo legal, o modelo de gestão coletiva refere-se, 

especificamente, à arrecadação e à distribuição dos direitos autorais e não à fixação 

dos seus valores. Deste raciocínio, depreende-se que as Associações são autônomas 

para fixarem, cada uma, o valor dos direitos autorais e, coletivamente, devem 

promover à execução e distribuição dos direitos relativos à execução pública das 

obras musicais, lítero-musicais e fonogramas”
111

 

 Tal entendimento é embasado pelo parecer do Ministério da Cultura
112

 e por decisões 

no STJ, destacando-se passagem de voto do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que 

afirma operar o regime de livre concorrência na fixação do direito autoral.
113

  

 Em seguida, são refutadas as defesas das representadas. Coloca-se que o processo 

atual é diferente dos dois últimos no CADE, que não versavam sobre a atividade de fixação 

dos preços. Além disso, afirma-se não haver isenção do Ecad e das associações à aplicação da 

lei 8.884/94, que coloca tal possibilidade para associações e mesmo entidades monopolistas 

em seu art. 15, in verbis: 

“Art. 15 Esta lei aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas de direito público 

ou privado, bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas, 

constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem 

personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividades em regime de 

monopólio.” (Grifos nossos)    

 Rejeitadas as preliminares, o mercado relevante
114

 é definido na dimensão produto 

como todos os direitos relativos à execução pública das obras musicais, e na dimensão 

geográfica como todo o território nacional.   
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 A SDE faz uma extensa análise comparativa de sistemas de gestão coletiva de outros 

países
115

, concluindo que modelo brasileiro é singular em relação aos demais por ter um 

monopólio concedido a uma entidade privada sem forma de supervisão.
116

 É abordado o caso 

dos EUA, onde existem 3 entidades que competem entre si (ASCAP, BMI – controlando o 

grosso do mercado – e a SESAC), bem como são ofertados outros modelos de licença
117

 além 

da blanket license (a licença geral única), trazendo a possibilidade de escolha para os 

usuários, que não existe no Brasil. Também aborda a situação da União Europeia, fazendo 

uma tabela comparativa dos estados-membros, no qual se constata que as entidades de gestão 

coletiva estão sujeitas à uma série de controles, regras e obrigações de transparência, bem 

como se sujeitando à aplicação das regras de concorrência do direito comunitário europeu.  

Ao final, o parecer da SDE condenou as representadas por ambas as condutas. A prova 

de prática de cartel para a fixação conjunta de valores eram as atas das assembleias gerais, e 

as próprias representadas admitiram a fixação de preços conjunta. No tocante ao abuso de 

posição dominante, a prova estaria nos arts. 8º e 9ª do estatuto do Ecad (mencionados no item 

I.4.2), que exigem por exemplo a titularidade de 10% da média de bens instlectuais 

administrados para o ingresso no Ecad. Tais requisitos praticamente impossibilitam que uma 

nova associação entre no sistema de gestão coletiva de execução pública, configurando altas 

barreiras à entrada neste mercado.  

O parecer da PROCADE adotou o mesmo entendimento da SDE. Assim, ela afirmou 

que as associações e o Ecad operavam como cartel, e que houve violação específica do Ecad 

por abuso de posição dominante ao sujeitar a admissão de novos associados a decisão da 

assembleia geral e exigir critérios quantitativos para seu ingresso. Foi adotado um raciocínio 

muito semelhante ao da SDE, afirmando-se a aplicabilidade da lei 8.884/94 ao caso e que o 

monopólio se dá apenas na arrecadação e distribuição, mas não na fixação de valores.  
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Por sua vez, o MPF apresentou parecer no sentido contrário, opinando pelo 

arquivamento do feito, diante da inaplicabilidade do direito concorrencial às condutas em 

exame. Sustentou que a única forma de os autores se organizarem e arrecadarem com sucesso 

valores relativos à execução pública é por meio de um escritório central, que tenha um 

repertório compartilhado de todas as obras e fixe um valor único a ser pago pela sua 

utilização. Este seria o único modo capaz de garantir a licença prévia à utilização exigida pela 

LDA, e enxerga a fixação de preços como uma consequência imediata do modelo de gestão 

coletiva adotado no Brasil. Não vislumbrou possibilidade de acervos de obras concorrem 

entre si. Ele sentido, foi citada nova manifestação do Ministério da Cultura, colhida em nova 

diligência, em sentido oposto à primeira colocada no parecer da SDE.
118

  

O MPF ressaltou que o direito da concorrência não é um fim em si mesmo, podendo 

ser excepcionalmente relativizado, mediante um juízo de ponderação acerca de suas 

consequências. E, após analisar o sistema de proteção aos direitos autorais, concluiu que este 

seria um caso no qual deveria ser aplicada uma válvula de escape ao direito antitruste.   

Assim, a concorrência entre as associações seria impossível judicialmente, geraria 

insegurança jurídicas nas utilizações, agravaria a hipossuficiência dos autores e partiria de um 

princípio falacioso de que as associações concorreriam entre si – desmontando a acusação de 

cartel para aumento de preços.
119

 Tampouco enxergou nas disposições do Estatuto do Ecad 

barreiras à entrada, pois as associações não são concorrentes entre si, não há um mercado 

relevante e as associações não têm finalidade de lucro.
120

 

II.3.2 – O Julgamento pelo CADE – votos do Relator Elvino Carvalho de Mendonça, do vogal 

Ricardo Machado Ruiz e os votos parcialmente divergentes de Marcos Paulo e Ana Frazão 

No CADE, o processo teve a relatoria do Conselheiro Elvino de Carvalho Mendonça, 

e como voto-vogal, Ricardo Machado Ruiz. Ambos concluíram pela condenação das 

representadas por formação de cartel para adoção uniforme de preços entre as associações e 

por abuso de posição dominante ao criar dificuldades à entrada de novas associações 

(barreiras à entrada), sendo este entendimento que prevaleceu no julgamento ocorrido em 
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20/03//2013.
121

 Apesar disso, foram prolatados interessantes votos de Marcos Paulo e Ana 

Frazão, que divergiram quanto à acusação de Cartel, por entender não ser possível a 

competição entre os repertórios das associações, condenando ao invés disso por abuso de 

posição dominante.  

 Em síntese, o voto conselheiro Relator, após relatar o processo e as manifestações até 

então feitas, o Relator passa a analisar uma a uma e rejeitar as preliminares apresentadas, que 

foram agrupadas em cinco: i) incompetência do SBDC para apreciar  condutas envolvendo 

direitos autorais; ii) violação ao texto constitucional; iii) impossibilidade de imputação de 

cartel; iv) inaplicabilidade da lei 8.8884/94, e v) incompatibilidade do direito da concorrência 

com a prerrogativa dos titulares de realizar a utilização de sua obra. Todas foram rejeitadas, 

uma a uma, colocando-se que: o art. 15 da lei 8.884/94 submete o Ecad e as associações que o 

compõem ao CADE; a inexistência de direitos absolutos e a necessidade de se fazer uma 

leitura sistemática da Constituição; a existência de monopólio para a arrecadação e 

distribuição, mas não na fixação de valores; entre outras considerações.
122

  

 Ao entrar no mérito, foi afirmado que somente os titulares podem fixar os valores dos 

direitos autorais, não existindo a concorrência devida no setor pela combinação de preços  

efetuada pelas representadas. Não é o Ecad que deve fixar os valores, mas sim as associações, 

independentes uma das outras, as detentoras dessa competência. Dessa forma, a fixação de 

valores seria uma tal atividade potencialmente competitiva.
123

  

 Após considerações sobre os direitos autorais, o mercado relevante foi definido da 

mesma forma feita pela SDE: como o de execução pública das obras musicais, lítero-musicais 

e dos fonogramas (dimensão produto) em todo o território nacional (dimensão geográfica).  

 Em seguida, entra na análise da gestão coletiva de diretos autorais no Brasil.  São 

feitas considerações acerca da necessidade da gestão coletiva, de como ela ocorre no Ecad e 

como funciona o sistema de arrecadação por meio da blanket license. Explica-se a 

arrecadação nos diferentes tipos de usuários (permanente, eventual, rádio/tv e novas mídias), 
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quais os tipos de distribuição feitas (direta e indireta). Ao fim desta análise, o Relator chega às 

seguintes conclusões:  

“(i) Que a gestão coletiva de direitos autorais é uma necessidade para 

garantir a segurança dos agentes envolvidos no mercado de direitos autorais 

(detentores do direito autoral, usuários, Ecad e associações);  

(ii) Que o problema concorrencial existente no atual sistema está centrado no 

segmento de arrecadação, uma vez que no segmento de distribuição existe, 

em alguma medida, concorrência (ex. concorrência pelos titulares do direito 

mais executados). Se não há concorrência é porque a organização 

coordenada do ECAD e das associações não gera incentivos para tal;  

(iii) Que a arrecadação baseada no repertório compartilhado não tem 

racionalidade para continuar existindo, vez que o repertório executado da 

grande maioria dos usuários e de conhecimento ou facilmente estimação por 

parte do ECAD;  

(iv) Que a arrecadação com base na licença cobertor (blanket license) 

também não tem racionalidade econômica para continuar existindo como 

única licença, uma vez que sendo o repertório executado de conhecimento 

ou facilmente estimado pelo ECAD abre-se espaço para a possibilidade de 

aplicação de diversos tipos de licenças (licença cobertor (blanket license), 

licença por uso de programação, licença direto para o telespectador; licença 

por uso e licença direta ou na fonte).”
124

 

 Defende então que a arrecadação se dê com base no repertório efetivamente 

executado, pelo uso da tecnologia de informação, e não mais apenas o repertório 

compartilhado. Dessa forma, as associações passariam a concorrer entre si, trazendo 

benefícios para a sociedade, tanto para titulares – que irão escolher qual associação se filiar, 

quanto para usuários – diminuição de preços pela concorrência. Além disso, a livre 

negociação dificultaria o abuso de poder de mercado.  

 A possibilidade de controle do repertório utilizado é colocada como reais pois tais 

recursos já seriam utilizados quando da distribuição de valores devidos a cada associação. 

Logo, haveria uma alternativa factível à fixação conjunta dos valores à licença única: o 

regime de concorrência entre as associações, resultando em maior eficiência no. 

 Dessa forma, o relator concluiu que as práticas descritas na representação são ilícitas. 

Como provas delas, no referente à de fixação de preços uniforme por meio de Cartel entre o 

Ecad e as associações, o Relator usou 4 elementos: critérios de cálculo e de preços, tabela de 

preços, critérios de descontos (retirados do site do Ecad) e as atas de assembleias gerais, que 

mostraram ser efetivamente combinado o estabelecimento de preço. Quanto à prática de abuso 
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de posição dominante para a criação de mecanismos para dificultar e impedir o 

funcionamento de associações, a prova foi o próprio Estatuto do Ecad, em seus arts. 8º e 9º. 

 Assim, houve a condenação pelas práticas de formação de cartel (art. 20, I e art. 21, I, 

II e XXIV da lei 8.884/94), e abuso de posição dominante ao criar barreiras à entrada de 

novas associações (art. 20, I a IV e art. 21, IV e V da lei 8.884/94). 

Como penalidade pecuniária, o Ecad recebeu uma alta multa de 6 milhões de UFIR, 

equivalente a R$ 6.416.460,00, por ambas as práticas. Já as associações incorreram apenas na 

prática de formação de cartel sendo multadas cada uma em 5 milhões de UFIR, o equivalente 

a R$ 5.347.050,00. Foi ressalvado, quanto às associações, que esse valor seja o oriundo de 

suas taxas de administração (7,5% do total arrecadado) e não seja repassado aos associados 

 Já as penalidades não pecuniárias foram as seguintes:  

“III. Que as Representadas cessem a prática de fixação conjunta e unificada 

dos valores devidos pela execução pública das obras musicais, lítero-

musicais e fonogramas, devendo, a formação de preços e a decisão sobre 

estes, ocorrer nas associações, visto que a negociação sobre preços e produto 

(licença sobre repertório) cabe a cada associação.  

IV. Que as Representadas passem a ofertar outras licenças que não só a 

blanket license.  

V. Que os dirigentes das Representadas sejam proibidos de participar de 

outras direções que possuam os mesmos objetivos das Associações que estes 

participavam;  

VI. A proibição de se discutir preços em Assembleia Geral, bem como a 

proibição de promulgação de Tabela de Preços por parte do Escritório 

Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD);  

VII. Que o ECAD e as Associações Efetivas reformulem, no prazo de 6 

meses [prorrogáveis por igual período], o sistema de Gestão de Coletiva, de 

modo a respeitar a presente decisão Administrativa.  

VIII. Que o ECAD retire os critérios quantitativos para a admissão e 

manutenção de Associações, como os constantes no art. 8º, “c” e art. 9º, “b” 

do seu Estatuto.  

IX. Que o ECAD retire o requisito constante no art. 8º, “d”, §1º de seu 

Estatuto, que estabelece que a admissão ou manutenção de uma entidade 

como associação dependerá da Assembleia Geral.”
125

  

 O voto-vogal de Ricardo Machado Ruiz basicamente concordou com as conclusões e 

penalidades colocadas pelo Relator, adicionando alguns pontos próprios. Entre eles, o mais 

interessante é a conclusão de que o Ecad não tem sido eficiente na sua função de redução de 

custos de transação, sendo uma estrutura de governança ineficiente por ter custos 
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extremamente elevados para a atividade que exercida (24,5% do total arrecadado, que é retido 

como taxa de administração).  Dessa forma, ele coloca que o Ecad pode ser uma instituição 

rentista, abusando de sua posição monopolista em proveito próprio
126

 

 Tanto o Relator quanto o Conselheiro Vogal, de sua parte, concordam que o problema 

não é somente de direito da concorrência, tendo a ver com a forma como o sistema é 

estruturado no Brasil sem qualquer forma de supervisão estatal. Assim, no final de seus votos, 

Elvino Mendonça e Ricardo Ruiz colocam respectivamente que: 

“Em consonância com o Parecer da SDE e do ProCADE [sugiro] que se 

advogue ante a necessidade de instituição de uma tutela estatal sobre as 

atividades do Ecad, com vistas a (i) fiscalizar sua atuação e (ii) aumentar sua 

eficiência do funcionamento deste setor como um todo, em benefício dos 

titulares de direitos autorais e dos usuários.”
127

 

“ao me deparar com a gravidade do problema, não estou convencido da 

suficiência das intervenções para erradicar por completo esses 

comportamentos. Creio que a estrutura de governança formada pelo Ecad e 

Associações necessita de uma reforma profunda capaz de eliminar todo o 

viés rentista e incentivar a minimização dos custos de transação, tudo em 

benefício de músicos e de consumidores. Entretanto, não é de competência 

desta instituição [CADE] propor tais reformas”
128

 

 Discordaram em parte do entendimento do relator os Conselheiros Marcos Paulo e 

Ana Frazão. Apesar de concordar com os demais pontos
129

, eles sustentaram não ser cabível a 

condenação por ilícito de cartel pela fixação conjunta e uniforme de preços pelas associações 

e Ecad, entendendo não ser possível a concorrência entre os repertórios das associações em 

regime de livre mercado, devido às características intrínsecas do setor. Conforme coloca o 

Conselheiro Marcos Paulo: 

“No caso, ao meu ver, a impossibilidade de competição entre as 

Associações é uma inviabilidade de fato, que decorre da estrutura 

mesma do sistema brasileiro de proteção de direitos autorais e conexos, 

e nada do que foi dito na Representação e nos pareceres econômicos que lhe 

deram suporte, na Nota Técnica da SDE ou no proficiente voto do 

Conselheiro Relator parece explicar, precisamente, como a competição 
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poderia ocorrer entre essas partes no contexto específico do sistema 

brasileiro.”
130

 (grifos no original)  

 A fundamentação para tanto é a forma como sistema brasileiro de gestão coletiva 

funciona, baseando-se em dois fatores principais: a) a forma ampla de atribuição de direitos 

autorais pela nossa lei, que possui além do autor (que já pode ser mais de um) os titulares de 

direitos conexos (intérprete, músico acompanhante e produtor) e b) a existência de um 

repertório compartilhado entre as associações, com cada uma tendo em si diferentes tipos de 

titulares diferentes.
131

 Ou seja, a fragmentação tanto nos titulares de direitos autorais quando 

na estrutura de nossa gestão coletiva fazem com que não tenha sentido a mencionada a 

competição entre os repertórios das associações, defendida no parecer da SDE e pelo Relator, 

sendo “impossível, do ponto de vista prático, segregar repertórios distintos em entidades 

distintas”.
132

 Ana Frazão ressalta ainda que permitir a fixação conjunta de preços pelos 

titulares nas associações é um indício de que este não é um âmbito de livre concorrência.
133

 

Portanto, o preço unificado não constitui cartel, não sendo ilegal por si.  

 Ambos sustentam ser incabível a comparação feita pela SDE e pelo Relator com o 

modelo americano de gestão coletiva, no qual há competição entre os repertórios das três 

sociedades existentes. Marcos Paulo coloca que tal exemplo nada tem a ver com o caso 

brasileiro, visto que nos EUA não há regime intenso de proteção aos direitos conexos, e que o 

sistema de lá, diferente do nosso, é fundado no copyright, o direito do autor apenas sobre a 

cópia da obra. Ana Frazão ressalta que no Brasil, não há ao contrário dos EUA, direitos sobre 

a obra como um todo, mas apenas de partes dela – inviabilizando a lá existente competição 

por repertório.
134

 Ou seja, um regime diferente de atribuição de direitos autorias geraria uma 
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organização própria no sistema de gestão coletiva que tornaria possível a competição. No 

entanto, de atribuição mais ampla de direitos autorais, ela não seria possível.  

 Por outro lado, isto não significa as representadas estejam fora da análise 

concorrencial: elas serão analisadas, mas pelo prisma do abuso de posição dominante, não 

pelo de cartel. E ambos concluíram que as condutas praticadas estão abrangidas por este 

ilícito, previsto no art. 20, IV e art. 21, XII e XXIV da lei 8.884/94. Deste modo, 

consideraram que práticas como a imposição unilateral de tabelas de preços com recusa na 

negociação de valores, os preços fixados e o oferecimento unicamente do sistema de blanket 

licences (com a recusa de outorga de licenças parciais) ensejam uma condenação própria pelo 

abuso de posição dominante – que se soma à outra conduta de abuso de posição dominante 

pela imposição de barreiras à entrada de novas associações no Ecad.
135

  

 Com isso, visto que o cartel é ilícito mais grave à concorrência do que o abuso de 

posição dominante, o Conselheiro Marcos Paulo diminuiu em 70% as multas fixadas, ficando 

o Ecad e as demais associações condenados a pagar 3,5 milhões de UFIR, com a pena 

adicional de 1 milhão de UFIR ao Ecad pela dificuldade de entrada de novas associações. 

Ainda, retirou as sanções não pecuniárias, que impunham ações de não fazer (sanções III a 

VII), substituindo-as pelas de: (i) não impor tabelas unilaterais de preços; (ii) negociar 

bilateralmente os valores com usuários e suas associações; e (iii) oferecimento de licenças 

parciais além da blanket license.
136

 

 Uma questão de crucial a ser ressaltada é que também ambos os votos parcialmente 

divergentes colocam ser o principal problema no sistema de gestão coletiva brasileiro a falta 

de regulação estatal, não os ilícitos antitruste. Ana Frazão afirma que esta é a maior 

dificuldade do caso, citando a extinção do CNDA e a ausência posterior de supervisão sobre 

este monopólio a raiz do problema em questão.
137

 Pelas características expostas que trazem a 
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impossibilidade de competição entre as associações, essencial seria a regulação do setor. 

Conforme coloca Marcos Paulo: 

“Esse Monopólio não regulado, em que a fixação de preços e condições de 

contração está exclusivamente deixada ao talante não supervisionado de parte 

privada, é a infeliz peculiaridade do modelo brasileiro, que nos coloca no “pior dos 

mundos”: ausência simultânea de concorrência (que há, ao menos parcialmente, no 

modelo americano) e de regulação e supervisão (que há, de modo geral, no modelo 

europeu).”
138

 

II.3,3 – Revisão judicial da decisão do CADE
139

 

O Ecad recorreu ao Judiciário
140

 literalmente no dia seguinte para tentar derrubar o 

mérito da decisão do CADE e afastar a multa e demais penalidades impostas, propondo uma 

ação na Justiça Federal, distribuída para a 17ª Vara Federal de Brasília.
141

 As associações 

também ingressaram em juízo, resultando em 5 outras ações, que foram reunidas com a do 

Ecad.
142

 Após a concessão de antecipação de tutela para suspender cautelarmente os efeitos da 

decisão do CADE até o julgamento do processo, a juíza Maria Cândida Carvalho Monteiro de 

Almeida julgou o caso em sentença protelada em 23/07/2013.  

 Após fazer uma síntese da decisão proferida pelo CADE, a Magistrada concordou com 

os termos daquela decisão, e que as representadas deveriam ser condenadas.  

 No entanto, ela asseverou que a análise do processo pelo CADE deveria se limitar 

apenas ao setor específico da gestão coletiva referente ao recolhimento de valores da atividade 

televisão por assinatura, citando a seguinte passagem do voto do Relator: 

“264. Tendo em vista que o presente Processo Administrativo versa sobre 

denúncia da ABTA referente a conduta concertada por parte do ECAD e de 

suas associações no que se refere à fixação de valores a serem cobrados para 

                                                                                                                                                         
“Com efeito, a anterior lei 5.988/73 estruturou o ECAD e o sistema de gestão coletiva dos direitos autorais a 
partir da supervisão e intervenção do CNDA – Conselho Nacional de Direitos Autorais, que tinha competência 
inclusive para fixar normas para unificação de preços. Com a extinção do CNDA, o sistema ficou acéfalo. (...)  

Portanto, a verdadeira origem do problema não é de ordem concorrencial, o que certamente limita as 
possiblidades de solução abrangente por parte da autoridade antitruste” 
138

 CADE, Processo Administrativo nº 08012.003745/2010-83, Voto Conselheiro Marcos Paulo, p. 9. 
139

 Processo nº 0027455-03.2013.4.01.3400, sentença da juíza Maria Cândida Carvalho Monteiro de Almeida, 
titular 17ª Vara Federal do Distrito Federal, de 23 de setembro de 2013, disponível para consulta em: 
http://portal.trf1.jus.br/sjdf/. Último acesso em: 21/11//2014 
140

 Cabe lembrar que todas as decisões tomadas pelo CADE, assim como em relação a todos os outros tipos de 
decisão administrativa definitiva, estão sujeitas à revisão judicial, pela força do art. 5º, XXXV da Constituição 
Federal - “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
141

 Processo nº 0027455-03.2013.4.01.3400, em Julgamento na 17ª Vara Federal, distribuído em 21/03/2014, 
disponível para consulta no site: http://portal.trf1.jus.br/sjdf/  Último acesso em: 21/11//2014 
142

 Processos nº 28779-28.2013.4.01.34000 (autoria SOCINPRO); nº 28897-04.2013.4.01.3400 (autoria UBC); nº 
28778-43.2013.4.01.3400 (autoria SICAM); nº 27891-59.2013.4.01.3400 (autoria ABRAUS e AMAR-SOMBRÁS); 
e nº 28849-45.2012.4.01.3400 (autoria SBCEM).  

http://portal.trf1.jus.br/sjdf/
http://portal.trf1.jus.br/sjdf/
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a execução de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas e criação de 

barreiras à entrada para a constituição de novas associações, me limitarei à 

análise da gestão coletiva dos direitos autorais na atividade de TV por 

assinatura”
143

 (grifo da magistrada) 

  Ocorre que o CADE não teria feito essa limitação, tratando de todos os tipos de 

usuários e considerando o mercado de execução pública musical em geral. Assim, a 

magistrada considerou que o “julgamento da aludida autarquia desbordou os próprios limites 

por ela impostos”, o que “violou os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo, 

dessarte, nulo, no que extrapolou a referida delimitação”.
144

  

Portanto, a multa foi reduzida proporcionalmente à participação do segmento TV por 

assinatura no faturamento do Ecad, que no ano de 2012, foi de 7,94% do total arrecadado. 

Desta feita, as multas foram reduzidas em 92,06%, passando para 476.400,00 UFIR ao Ecad 

(R$ 509.466,92) e 397.000 UFIR a cada uma das associações (R$ 424,555,77).  

Além disso, também foram retiradas as penalidades não pecuniárias impostas, em 

virtude da superveniência da lei 12.853/2013, que trouxe mudanças ao sistema de gestão 

coletiva, como veremos no capítulo a seguir. Dessa forma, as diversas obrigações impostas 

pelo julgamento do CADE teriam perdido o objeto, sendo retiradas.  

A revisão judicial do caso do CADE, assim, fez com que a condenação do órgão 

antitruste não produzisse, até agora nenhum efeito prático. De fato, a nova lei trouxe 

mudanças que torna inviável o cumprimento de algumas das determinações do CADE 

colocadas como penalidade. Porém, a diminuição de mais de 90% da multa torna seu valor 

pequeno para as associações e o Ecad, tirando quase todo peso da condenação.  

Cumpre lembrar que o processo está sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório e 

se encontra, no momento de conclusão desta monografia, pendente de decisão em 2ª instância 

pelo, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

                                                 
143

 CADE, Processo Administrativo nº 08012.003745/2010-83, Voto do Conselheiro Relator Elvino de Carvalho 
Mendonça, pp. 69-70, apud Justiça Federal, processo 0027455-03.2013.4.01.3400, sentença da juíza Maria 
Cândida Carvalho Monteiro de Almeida, p. 31 
144

 Justiça Federal, processo 0027455-03.2013.4.01.3400, sentença da juíza Maria Cândida Carvalho Monteiro 
de Almeida, p. 32.  
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CAPÍTULO III – A REFORMA LEGISLATIVA E O CONTRA-ATAQUE: 

PROCESSO LEGISLATIVO DA LEI 12.853/13 E ADIS 5062 e 5065.  

“Essa lei é uma conquista; ela é fruto de um fórum de direito autoral, de uma 

discussão em audiência pública da lei do direito autoral em 2010, de uma CPI 

em 2011 e de uma grande discussão, de um ano e pouco, dentro do Congresso, 

desde a CPI até a aprovação da lei.” 

Roberto Frejat, artista e integrante do GAP, em audiência pública no STF 

 “A CPI por eles mencionada tinha endereço certo, Ministro: demonizar a 

gestão coletiva para justificar a aprovação de lei autoritária, intervencionista e 

inconstitucional” 

Glória Braga, Superintendente Executiva do Ecad, em audiência pública do STF. 

  

No capítulo anterior, vimos que todas as críticas ao sistema brasileiro de gestão 

coletiva – a falta de transparência, os diversos indícios de irregularidades, as reclamações dos 

artistas e usuários insatisfeitos e o cometimento de ilícitos contra a concorrência– apontavam 

um caminho de mudança: é preciso uma nova lei para regular o sistema Ecad.  

O objetivo deste capítulo é apresentar os resultados das críticas na reforma da gestão 

coletiva e para isso está dividido em duas partes. 

A primeira parte mostrará como o projeto oriundo da CPI do Ecad, apresentado no 

Senado em 03/05/2012, se modificou no Congresso Nacional e foi aprovado na Câmara em 

09/07/2013, transformando-se na lei ordinária 12.853/2013 em 14/08/2013. Isso será feito 

pela análise dos documentos disponíveis nos sites do Senado e do Congresso Nacional sobre 

este processo legislativo. Para acompanhar esta parte do trabalho, foi incluído neste trabalho o 

Anexo I, que traz um quadro comparativo entre: i) as disposições da lei 9.618/98 sobre gestão 

coletiva antes da reforma, ii) o PLS 129/212 original e iii) a nova lei, advinda de substitutivo 

do projeto. Sua leitura é altamente recomendada para melhor compreensão das modificações.  

Já na segunda parte serão estudados os argumentos invocados pelo Ecad e associações 

de gestão coletiva segundo os quais o novo marco legal é inconstitucional. As associações e o 

Ecad não se deram por vencidos com a aprovação da nova lei e em 04/11/2013 (ADI 5062) e 

11/11/2013 (ADI 5065) recorreram ao Supremo Tribunal Federal para tentar derrubá-la. O 

processo ficou sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e neste momento está concluso ao relator, 

aguardando inclusão na pauta e julgamento. É a tentativa de trazer de volta a autonomia à 

gestão coletiva, fazendo voltar ao status quo anterior. Afinal, ninguém quer que mudem as 

regras de um jogo quando se está ganhando.  
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III.1 O processo legislativo que resultou na lei 12.582/13
145

 

 Anexado ao relatório final da CPI do Ecad no Senado Federal estava a proposta de um 

projeto de lei para reformar a gestão coletiva, que foi apresentado no Senado e protocolado 

como PLS 129/2012 em 03/05/2012, em nome não de um Senador em particular, mas da 

própria comissão.
146

 Para esta sessão do trabalho, as referências normativas dos projetos serão 

remetidas à leitura do Anexo I.  

 É importante ressaltar que já estava anteriormente à própria CPI do Ecad no Senado já 

estava em curso um outro processo visando reformar a lei de direitos autorais como um todo, 

já contendo disposições para mudar a gestão coletiva.
147

 Este movimento foi iniciado pelo 

então Ministro da Cultura Gilberto Gil no final de 2007, quando a iniciou o ciclo do Fórum 

Nacional de Direitos Autorais, uma série de seminários para discutir a LDA, ocorrendo um 

em específico para tratar apenas da gestão coletiva.
148

 Tal processo resultou num anteprojeto 

de lei de reforma da LDA que foi colocado online no site do Ministério da Cultura para 

consulta pública em 2010,
149

 no qual poderiam ser apresentadas contribuições. O texto seria 

então apresentado como projeto de lei pelo Executivo no Senado Federal.  

No entanto, com a saída do Ministro da Cultura Juca Ferreira no final 2010 (que 

continuou o processo iniciado por Gilberto Gil) e a entrada de Ana de Hollanda na pasta 

(seguindo a 1ª eleição de Dilma), de visão bem diferente, o processo esfriou com uma revisão 

do texto interna. Posteriormente foi enviado para a Casa Civil da Presidência da República, 

onde encontra-se parado.
150

 É interessante observar que a aprovação da reforma da gestão 

coletiva ocorreu após a saída de Ana de Hollanda do MinC e a entrada de Marta Suplicy em 

                                                 
145

 As informações e dados desta sessão do trabalho baseiam-se majoritariamente em documentos 
encontrados na página de acompanhamento do projeto de lei no site do Senado Federal 
(http://bit.ly/1qMlEpG) e no da Câmara dos Deputados (http://bit.ly/1s4JFFL), que contêm também a linha do 
tempo da tramitação legislativa. Último acesso em: 21/11//2014 
146

 No documento de apresentação do PLS 129/2012, constam assinaturas dos seguintes Senadores membros 
da CPI: Lindiberg Farias (PT-RJ), Eduardo Suplicy (PT-SP), Ranfolfe Rodrigues (PSOL-AP), Ciro Nogueira (PP-PI), 
Sérgio Petecão (PMN-AC), Pedro Taques (PDT-MT) e Lídice da Mata (PSB-BA). 
147

 Para maiores informações sobre o processo de reforma da LDA e os pontos propostos de mudança, 
recomenda-se a leitura do livro “Direitos Autorais em Reforma”, de autoria coletiva editado pela Fundação 
Getúlio Vargas / Centro de Tecnologia e Sociedade em 2011, disponível no site da Biblioteca Virtual da 
Fundação Getúlio Vargas em: http://bit.ly/11yavQv  
148

 Seminário “A Defesa do Direito Autoral: Gestão Coletiva e o Papel do Estado”, do Fórum Nacional de Direito 
Autoral, realizado no Rio de Jnaiero entre 30 e 31 de julho de 2008. Publicação  com as palestras disponível em: 
http://bit.ly/1xcjqPu. Último acesso em: 21/11//2014 
149

 Vide o texto em site criado pelo Ministério da Cultura na época, mas que se encontra sem atualização desde 
o início de 2011: http://bit.ly/1AtAR4E. Último acesso em: 21/11//2014 
150

 Vide os comentários sobre o contexto da discussão da reforma mais abrangente da lei de direitos autorais 
neste artigo de Pedro Mizukami e Mariana Valente, disponível no site do Creative Commons: 
http://www.creativecommons.org.br/blog/copyright-week-pt/. Último acesso em: 21/11//2014  

http://bit.ly/1qMlEpG
http://bit.ly/1s4JFFL
http://bit.ly/11yavQv
http://bit.ly/1xcjqPu
http://bit.ly/1AtAR4E
http://www.creativecommons.org.br/blog/copyright-week-pt/
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outubro de 2012. A Ministra Suplicy mostrou estar alinhada à retomada da agenda de 

reformas dos direitos autorais de Gilberto Gil e Juca Ferreira ao convidar de voltar ao cargo o 

ex-gestor de direitos autorais daquela época, Marcos Souza.
151

 

III.1.1 O PLS 129/2012 original advindo da CPI 

  O PLS 129/2012 advindo da CPI criava uma nova lei de 15 artigos, própria para tratar 

especificamente da gestão coletiva, tirando a matéria da lei 9.610/98. Segundo a justifica do 

PLS, o monopólio legal traz a necessidade de regulação que o justifique, e também colocava 

em evidência o interesse público na fiscalização do Ecad e os deveres fiduciários das 

associações com os titulares de direitos autorais.
152

 

 Com 5 princípios balizadores (Transparência, Eficiência, Modernização, Regulação e 

Fiscalização), o eixo principal do projeto era atribuir ao Ministério da Justiça (MJ), a 

competência para regular e mediar a Gestão Coletiva dos Direitos Autorais, em virtude de sua 

alegada maior capacidade para tanto pelas atribuições já por ele exercidas.
153

 

Sua atuação iria ocorrer principalmente por meio da organização de um processo para 

selecionar e habilitar uma única associação responsável pela gestão coletiva de cada segmento 

de direitos autorais, com a reunião de todas as habilitadas em um Escritório Central (art. 2º, 

§1º do PLS original). Essa seleção de nova associação e descredenciamento das demais para 

exercer a gestão coletiva não seria, segundo a justificativa, um cerceamento da liberdade de 

associação (direito constitucional), mas sim um corolário da existência de um único Escritório 

Central com monopólio legal. 

 O objetivo dessa seleção de única associação por segmento (que seria definido por 

regulamento posterior – art. 2º, §2º - por exemplo: associação de compositores, de editores 

musicais, de produtores fonográficos, de intérpretes e de artistas executantes separadas) era 

mudar o caráter atual do nosso sistema de associações de gestão coletiva, no qual cada 

associação congrega diferentes tipos de titulares, e com isso incentivar a concorrência entre as 

associações e o desenvolvimento do setor.  

                                                 
151

 Vide matéria no jornal “O Globo’ sobre a volta de Marcos Souza para o cargo: http://glo.bo/1EVlXBO. Último 
acesso em: 21/11//2014  
152

 A escolha deste Ministério se deu porque, segundo a justificativa do projeto, o órgão gere diversas áreas 
conexas à gestão coletiva: o SBDC, a defesa do consumidor, o Conselho Nacional do Combate à pirataria, entre 
outros. Assim, ele já possuiria “hoje as capacidades instaladas e necessárias conexas à supervisão das 
associações da sociedade civil que promovem a gestão coletiva dos direitos autorais, vem como o Escritório 
Central formado por elas” - Justitificação do PLS 129/2012 do Senado Federal, pp. 11-12.  
153

 Justificação do PLS 129/2012 do Senado Federal, p. 13.  

http://glo.bo/1EVlXBO
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Além disso, eram criados critérios mínimos para que as associações fossem habilitadas 

(art. 5º), consistindo em sua maioria em diversos documentos a serem apresentados, como o 

estatuto, atas de assembleias, contratos e convênios com usuários (muitos dos quais 

continham cláusulas de confidencialidade), relatório de atividades, cadastro de obras e 

demonstrações contábeis auditadas, entre outros. A finalidade desses requisitos era enfrentar 

os problemas de transparência na gestão coletiva, tornando o sistema mais acessível tanto aos 

artistas como usuários, e possibilitando a fiscalização pelo órgão público – o que evitaria 

práticas questionáveis como as observadas na CPI. Muito importante nesse sentido são as 

disposições de publicidade dos bancos de dados das obras art. (5º, II, a) e art. 5º, §6º), para 

evitar o acontecimento de frades como a do Caso Milton Coutinho, e as diversas obrigações 

de publicidade e transparência do art. 6º, I e II, de divulgação de formas de cálculo e critérios 

de cobrança, dos estatutos e regulamentos de arrecadação e distribuição em sítios eletrônicos 

próprios do Ecad e associações. Quem deixasse de cumprir com esses requisitos seria 

inabilitado.  

O projeto torna a prestação de contas aos associados de forma direta uma obrigação a 

ser cumprida pelas associações periodicamente, a cada noventa dias (art. 7º), e dá a qualquer 

associado a capacidade de requisitar que seja realizada, uma vez por ano, uma auditoria 

independente escolhida pela assembleia geral sobre a exatidão das contas prestadas aos 

representados (art. 8º). Anteriormente, o direito de pedir fiscalização das contas prestadas só 

poderia ser exercido por sindicato ou associação com não menos que um terço dos filiados de 

uma associação autoral (art. 100 da lei 9.618/98 pré-reforma).  

Também se buscava estabelecer um nível de concorrência entre os repertórios das 

associações –na linha do disposto no voto vencedor no CADE no caso “Ecad v. ABTA” – 

com cada uma fixando, considerando as regras de mercado, o valor dos direitos autorais das 

obras de seu repertório (art. 4º). A cobrança ainda deveria ser proporcional à utilização efetiva 

das obras, com exceção dos casos onde isso não for possível (art. 4º, §1º), devendo ser 

adotados os princípios de transparência, isonomia e publicidade na definição de valores e na 

cobrança (art. 4º, §1º). Ou seja, deveria haver um fim da tabela única e da fixação conjunta de 

preços. Ainda, os preços teriam de ser homologados pelo Ministério da Justiça, nos termos de 

regulamento posterior (art. 4º, §3º).  

Ainda, o PL estabelecia também que a parcela destinada aos autores do total 

arrecadado deveria ser de no mínimo 75%, permitindo então o gasto de no máximo 25% com 

as despesas de administração do Ecad e associações (art. 3º, §10). 
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Algumas disposições foram inseridas claramente como respostas às questões 

específicas trazidas na CPI e no processo “Ecad x ABTA”. Entre elas, está a determinação 

proibindo critérios subjetivos e a exigência de percentual quantitativo mínimo para a 

admissão de novos associados (art. 3º, §4º, para solucionar a questão das barreiras à entrada) e 

proibição que os créditos retidos serem destinados a outro fim que não a distribuição aos 

titulares de direitos autorais, após 5 anos (art. 2º, § 11, em resposta ao episódio de 2004 no 

qual eles foram usados para cobrir déficit do Ecad).  

Outra questão tratada no projeto foi o recebimento de direitos autorais pela execução 

pública de obra cinematográfica de outros autores envolvidos na produção do filme além do 

compositor da música tocada. Buscando a proteção também dos diretores, roteiristas e outros 

titulares de direitos autorais sobre esse tipo de obra, filmes, o projeto determinava a criação de 

uma arrecadação unificada específica para obras audiovisuais, devendo o Ecad e os titulares 

de direitos autorais se reunirem e cobrarem em conjunto pela exibição de obras 

cinematográficas (art. 13), estabelecendo-se uma espécie de escritório central específico para 

a exibição pública de obras audiovisuais. 

Com vistas a diminuir a Judicialização presente no setor e resolver os conflitos de 

forma mais rápida e eficiente, o art. 4º, §4º do projeto atribuía ao Ministério a capacidade de 

atuar administrativamente na resolução de litígios entre usuários e titulares (sobre os critérios 

de cobrança) e entre titulares e associações (sobre critérios de distribuição). Tal atuação seria 

facultativa, a requerimento dos interessados. 

Outras disposições importantes eram: a submissão expressa da gestão coletiva ao 

direito da concorrência e ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, garantindo assim a 

aplicabilidade dessas disciplinas à matéria (art. 3º, §3º); a possibilidade de responsabilização 

pessoal do patrimônio dos dirigentes, gestores, superintendentes e afins do Ecad e das 

associações por desvio de finalidade e inadimplemento das obrigações contratuais (art. 9º); e 

o estabelecimento de uma obrigação específica para emissoras de rádio e televisão de 

disponibilizar planilhas das obras executadas (art. 11), a fim de acabar com a distribuição por 

amostragem das programações de rádio/TV. 

No final haviam disposições transitórias habilitando provisoriamente as associações 

então existentes (art. 12), revogando os artigos sobre gestão coletiva da lei 9.610/98 (art. 14) e 

se estabelecia que a lei entraria em vigor 90 dias após a publicação (art. 15).  

 Quando ao processo legislativo, depois da leitura em plenário em 03/05/2012, foram 

aprovados requerimentos encaminhando o projeto à Comissão de Constituição, Justiça e 
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Cidadania e à de Educação, Cultura e Transporte, nesta ordem. Em 20/11/2012, foi aprovado 

o requerimento nº 987 do Senador Randolfe Rodrigues e outros, que solicitava urgência para 

o projeto – quando em regime de urgência, a matéria não precisa passar pelas comissões, 

necessitando apenas de votação no Plenário. 

 Só que a urgência não surtiu efeito. O projeto foi agendado para a ordem do dia de 

22/11/2012, quando deveria ser votado. Ocorre que a matéria não foi apreciada, sendo 

transferida para o dia 27/11/2013. Só que, nesta data, a matéria também não foi apreciada, 

sendo transferida para 28/11/2013 – e isto ocorreu sucessivamente por mais 12 vezes, até 

chegar última sessão deliberativa do ano, a de 21/12/2012, na qual o mesmo ocorreu.  

Dessa forma, no ano seguinte houve a extinção da urgência em 05/02/2013 pela 

mudança da sessão legislativa, e o processo foi enviado então novamente para a CCJ. Em 

06/03/2013 a relatoria na CCJ foi dada ao Senador Randolfe Rodrigues. Só que o PL foi 

devolvido à Presidência em 15/05/2013, devido a um requerimento pedindo a tramitação em 

conjunto com outros PLs já existentes sobre o assunto. Nesse momento, parecia que o projeto 

ficaria estagnado.  

 A situação se reverteu em junho de 2013, quando o processo ganhou grande 

velocidade. No dia 12/06/2013, o requerimento de tramitação conjunta foi retirado, e o projeto 

voltou no mesmo dia à CCJ, para a distribuição a novo relator. Isso correu em 21/06/2013, 

quando foi designado à relatoria o Senador Humberto Costa. Cinco dias depois, em 

26/06/2013, após conversar com titulares de direitos autorias, usuários e o Ecad, apresentou 

uma emenda substitutiva com profundas modificações ao PLS 129/2012.  

III.1.2 O Substitutivo do Senador Humberto Costa e aprovação no Senado 

 O novo ímpeto no PLS 129/2012 ocorreu muito pela mobilização de famosos artistas 

de música brasileira.
 154

  Muitos se mobilizaram em torno do grupo “Procure Saber”, formado 

a partir de abril de 2013, encabeçado por Paula Lavigne e outros estavam no Grupo Ação 

Parlamentar Pró-Musica (GAP). Além disso, foi recebido o apoio também da Ministra da 

Cultura Marta Suplicy, que afirmou “O Ecad tem que existir para arrecadar e o PLS 129 o 

levará à transparência”.
155

 Esses artistas
156

 passaram a advogar pela aprovação do projeto, 

tendo um papel crucial para tanto.  

                                                 
154

 Vide matéria do jornal O Globo, destacando que a atuação de grupos de artistas influenciou a aprovação do 
PL: http://glo.bo/1zzf4Fl. Último acesso em: 21/11//2014  
155

 Fala reproduzida em reportagem do jornal Estadão: http://bit.ly/1zzfifE. Último acesso em: 21/11//2014  

http://glo.bo/1zzf4Fl
http://bit.ly/1zzfifE
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  Segundo seu relatório presente no Parecer 639/2013 do Senado Federal, a principal 

preocupação do Relator do relator do substitutivo foi compatibilizar as mudanças com as 

previsões constitucionais do direito do autor (art. 5º, XXVII da CRFB), e a fiscalização sobre 

o aproveitamento econômico de suas obras (art. 5º, XXVIII, b da CRFB)
157

, bem como 

equilibrar o direito de livre associação (art. 5º, XVII) com os direitos dos titulares e dos 

usuários.
158

 Ele também afirma que a existência de um monopólio traz o poder-dever de 

regulação.
159

  

A primeira grande modificação trazia pelo substitutivo é que, ao invés de uma nova lei 

em separado, o Substitutivo traz uma lei de 10 artigos modificando as disposições da própria 

lei 9.610/98, alterando seus asts. 68, 97, 98 e 100, e adicionando 8 novos artigos.
160

  

A segunda é que o órgão responsável pela regulação e fiscalização da gestão coletiva 

passa a ser o Ministério da Cultura, por julgar que tal órgão tem maior afinidades com o setor 

do que o Ministério da Justiça.  

A terceira e talvez principal grande mudança é que acaba-se com o sistema de 

habilitação de uma única associação por categoria de titulares, o que sem dúvida suscitaria 

pesadas críticas de violação à liberdade de associação. Por isso, é diminuída a perspectiva de 

concorrência entre os repertórios das associações e se estabelece que as associações devem 

unificar o preço de seus repertórios junto ao ente arrecadador central para a cobrança (novo 

art. 99, §8º) e trazendo a capacidade do ente arrecadador cobrar de forma unificada (novo art. 

99, §9º). Assim, tal disposição se aproxima mais dos votos divergentes dos conselheiros do 

                                                                                                                                                         
156

 Em 29 de junho de 2013, foi divulgado na página do Grupo Procure Saber que os seguintes artistas eram 
favoráveis ao PLS 129/2012: Gilberto Gil, Roberto Carlos, Chico Buarque, Erasmo Carlos, Djavan, Milton 
Nascimento, Gaby Amarantos, Mr. Catra, Zezé di Camargo e Luciano e Racioanis MC´s, entre outros. Vide lista: 
http://on.fb.me/1tQhgYu. Já o GAP é integrado, por exemplo, por Sérgio Ricardo, Calos Mills, Daniel Campello 
Queiroz, Fernanda Abreu, Frejat, Leo Jaime, Tim Rescala, Ivan Lins, Felipe Radicetti e Mu Carvalho.  
157

 Neste sentido, “Reconhecer a forma normativa da constituição na proteção da liberdade de associação 
impõe ao Congresso Nacional a responsabilidade de regular a gestão coletiva dos direitos autorais de forma 
equilibrada de sorte a conciliar o direito individual de libre associação com o igual direito do autor de perceber 
integralmente o aproveitamento econômico de suas obras, conforme estabelece o art. 5º, XXVII da CF.” 
Senador Humberto Costa, Parecer 639.2013 do Senado Federal, p. 9. 
158

 “Em resumo, tendo como referência o monopólio legal da arrecadação e distribuição exercido pelo ente 
arrecadador (Ecad) o presente Substitutivo procura equilibrar, de um lado, o direito de livre associação (CF, art. 
5º, XVII), e de outro, os direitos dos autores, entre os quais, o de fiscalizar o aproveitamento econômico de 
suas obras (CF, art. 5º, incisos XXVII e XXVIII). Há ainda um terceiro personagem que deve ser lembrado, qual 
seja, o usuário, igualmente protegido pela Constituição Federal, no art. 5º, XXXII. Como consumidor de 
músicas, os usuários têm o dever de pagar pela exploração das obras, mas também o direito de que o preço 
seja justo e, mais que isso, que o valor efetivamente pago seja entregue ao autor”. Ibidem, p.10.  
159

 “Note-se que desde 1973, o Ecad exerce um monopólio legal na arrecadação e distribuição dos direitos 
autorias. Ora, ao instituir um monopólio a lei tem o poder-dever de regular a forma como ele será exercido. É 
exatamente isso que procuramos fazer.” Ibidem, p. 9.  
160

 Os ats. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100-A, 100-B e 109-A, na lei 9.610/98;  

http://on.fb.me/1tQhgYu
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CADE no caso “Ecad x ABTA”, no qual foi constatada a impossibilidade de concorrência 

entre as associações por repertório devido às características do sistema brasileiro de gestão 

coletiva 

 O Ministério da Cultura não escolhe mais uma associação por categoria, tendo agora a 

função de habilitar as associações para exercer a atividade de arrecadação e distribuição (art. 

98-A c/c art. 98. §1º). Para tanto, são feitas exigências semelhantes às do PLS em termos de 

transparência e publicidade. Assim, o ente arrecadador central fica obrigado a admitir em seus 

quadros todas as associações habilitadas (art. 99-A). As demais medidas de transparência 

foram mantidas (art. 98-B), juntamente com a obrigação das associações de prestarem contas 

regularmente e de modo direto para os associados, mas sem haver mais a exigência de que 

isto ocorra a cada 90 dias no mínimo (art. 98-C).  

 Quanto ao estabelecimento de preços, em vez de por concorrência, é dito que tal 

função será feita pelas associações observando a razoabilidade, boa-fé e usos do local de das 

obras (art. 98. §3º), bem como a cobrança proporcional ao grau de utilização das obras e 

fonogramas, de acordo com as peculiaridades de cada segmento (art. 98, §4º). Tais 

disposições, combinadas com as que permitem a unificação do preço do repertório, levam a 

concluir que apesar da falta de concorrência expressa entre as associações, foram incluídos 

dispositivos para coibir a abusividade de preços, como os princípios estabelecidos, a 

proporcionalidade da cobrança à efetiva utilização de obras, e o oferecimento de outras 

licenças além da blanket license. 

 Uma inovação fundamental é a nova disposição de que, em quatro anos, um total de 

no mínimo 85% do valor arrecadado deva ser distribuído para os titulares, colocando um teto 

de 15% para ser retido a título de taxa de administração (atualmente, o valor é de 24,5%).  Ou 

seja, o substitutivo aumentou o valor a ser repassado aos titulares.  

 O substituto retirou as disposições existentes no original sobre a gestão coletiva 

específica para obras cinematográficas que buscava a remuneração de outros titulares, 

suprimindo o artigo que tratava disso.  

 É mantida a existência de instância administrativa de resolução de conflitos entre 

usuários, titulares de direitos autorais e seus mandatários (art. 100-B), mas dessa vez por 

resolução do Ministério da Cultura. Também é mantida a submissão das associações à 

disciplina do direito da concorrência, mas é retirada a menção ao Sistema Nacional de Defesa 

ao Consumidor (art. 99-B). Da mesma forma se mantêm a responsabilização solidária dos 

dirigentes de associações por desvio de finalidade e inadimplemento (art. 100-A).  
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 Finalmente, houve inovações substanciais ao prever dispositivos sobre a forma de 

governança no sistema de gestão coletiva. Foi estabelecido que apenas titulares originários de 

direitos autorais e conexos (ou seja, compositores, arranjadores, versionistas, intérpretes, 

músicos acompanhantes e produtores fonográficos) podem votar e ser votados nas associações 

(novo art. 97, §6º). Tirando, assim, a capacidade de votar dos editores e dos sucessores de 

artistas, colocando-se que apenas esses titulares originários poderão assumir o cargo de 

direção nas associações (art. 97, §7º). No campo do escritório central, foi estabelecido 

também que ele se regerá pelo voto unitário de cada associação (art. 99, §1º), acabando com o 

voto proporcional à arrecadação e impedindo a divisão entre associações administradas e 

efetivas. Ainda na governança, foi estabelecido que os dirigentes de associações serão eleitos 

para mandatos de 3 anos com uma única recondução (art. 99, § 13), visando acabar com a 

dominância de pessoas no sistema que ficam anos a fio controlando uma entidade.
161

 

 O parecer foi aprovado na CCJ do Senado em 03/07/2013, e neste mesmo dia foi 

aprovado requerimento de urgência na comissão, mandando a matéria ao plenário. Por um 

novo requerimento, subscrito por todos os líderes partidários do Senado, a matéria foi incluída 

na ordem do dia para ser apreciada no próprio dia 03/07/2013. E o projeto foi aprovado 

naquela casa neste mesmo dia.  

Claramente houve a costura de um acordo entre os Senadores para aprovar de forma 

rápida a lei. Neste mesmo dia, diversos artistas de renome, muitos deles integrantes do grupo 

Procure Saber, haviam comparecido ao Senado Federal, pressionando pela sua aprovação, que 

inclusive se reuniram com a presidente Dilma Rousseff. Eles também se encontraram com os 

Senadores e estavam presentes em massa no Plenário na hora da votação
162

 Teria contribuído 

também para este acordo a Ministra da Cultura Marta Suplicy.  

Neste dia, o relator Humberto Costa profere oralmente em plenário o parecer 

640/2013, afirmando que a reforma do Ecad é necessária para resgatar a credibilidade do 

sistema. Fica claro pela sua fala que haviam também aqueles que pediam a ampliação da 

                                                 
161

 Na CPI do Ecad, foi exposto que o Sr. José Antônio Perdomo Corrêa detém desde 1989 as funções de 
presidência da UBC, de 1989 a 2006 dentro da própria presidência, e partir dessa data, exercendo o cargo de 
superintendente, que absorveu funções da presidência. Na Abramus, o comando seria exercido há muito 
tempo pelo advogado Roberto Correa Mello. Relatório Final da CPI do ECAD no Senado Federal, pp. 359-360. 
162

 Vide notícia do site do Senado sobre a presença dos artitas, que classifica a aprovação do Projeto como 
“apoteótica”: http://bit.ly/1A0vp9S. Último acesso em: 21/11//2014 

http://bit.ly/1A0vp9S
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discussão e o adiamento da votação – inclusive artistas, como Jair Rodrigues, Jorge Vercilo, 

Lobão e Sandra de Sá.
163

  

Após a exposição, a aprovação no Senado foi unânime. O projeto foi então enviado à 

Câmara dos Deputados no mesmo dia.  

III.1.3 A rápida aprovação na Câmara
164

  

 O projeto foi apresentado ao Plenário da Câmara em 05/07/2013, e foi determinado 

seu envio para as Comissões de Cultura e de Constituição, Justiça e Cidadania, nesta ordem, 

sendo apensados outros PLs já tramitando na casa sobre gestão coletiva.
165

  

 No dia 08/07/2013 ele foi recebido pela Comissão de Cultura, na qual a relatoria foi 

entregue à Deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ). No dia seguinte, 09/07/2013, foi 

apresentado pelos líderes partidários de 23 partidos
166

 requerimento de urgência para a 

apreciação do projeto que foi aprovado por unanimidade. Assim, a matéria passou para 

discussão em único turno. 

 A Deputada Jandira proferiu em Plenário parecer por sua aprovação, destacando que o 

projeto é a tradução de um consenso, e afirmando que o projeto “rompe com a lógica cruel 

das entidades de gestão coletiva no Brasil, as quais, sob uma falta capa de liberdade 

associativa, deixaram, faz muito, de representar adequadamente os interesses dos 

criadores.”
167

 Foi destacada também a necessidade de redução da taxa de administração, as 

obrigações de transparência apresentadas e as mudanças nas regras de governança, 

terminando a exposição ressaltando a necessidade também da aprovação de uma reforma 

legislativa da lei de direitos autorais como um todo 

 Em seguida, foi designado como relator da CCJC o Deputado Arnaldo Faria de Sá 

(PTB-SP), que em curtíssima exposição concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
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 Vide reportagem de Fabíola Ortiz (http://bit.ly/1A0Cfwd) no site UOL na qual se mostra quais os artistas 
eram contra e a favor o PL 129/2013. Último acesso em: 21/11//2014 
164

 O processo legislativo deste projeto na Câmara dos Deputado e os documentos relacionados como 
pareceres estão disponíveis no site da Câmara em: http://bit.ly/1s4JFFL Último acesso em: 21/11//2014 
165

 São os seguintes projetos de lei: PL 1557/1999, que determinava o fim do Ecad, assim como PL4064/2012;  
PL 1940/1999, que altera dispositivos da LDA para determinar que as entidades de gestão coletiva deverão 
identificar junto ao MinC os bens sob sua administração; PL 4499/2001, que transforma o Ecad numa OSCIP 
(organização da Sociedade Civil de Interesse Público) e confere voto unitário às associações integrantes; PL 
1456/2011, que introduz na estrutura administrativa do Ecad um órgão colegiado específico para controle; e PL 
1456/2011, que termina que o Ecad repasse 50% do total arrecadado mensalmente aos Municípios onde a 
arrecadação ocorre.  
166

 PT. PTB, PSD, PP, PCdoB, PMDB, PV, PSC, PDT, PSC, PPS, DEM, Bloco (PR, PTdoB, PRP, PHS, PTC, PSL, PRTB), 
PSDB, PSB, PMN e PTdoB 
167

 Jandira Feghali, Parecer de Plenário em Substituição à Comissão de Cultura, p. 5. 

http://bit.ly/1A0Cfwd
http://bit.ly/1s4JFFL
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técnica legislativa do projeto, emitindo parecer favorável ao PL.
168

 O projeto foi aprovado no 

mesmo dia 09/07/2013. 

 Então, da forma como saiu Senado, nos termos do substitutivo do Senador Humberto 

Costa, o PLS 129/2013 foi sancionado pela Presidência e foi transformado na lei ordinária 

12.853/2013 em 14/08/2013, sendo publicado no dia seguinte.  

 Sendo assim, a nova lei entrou em vigor em 120 dias após sua publicação (art. 10º), no 

dia 13 de dezembro de 2013. Muitos comemoraram a sua aprovação,
169

 com o Senador 

Randolfe Rodrigues afirmando que se inaugura “um novo tempo na gestão coletiva de direito 

autoral no Brasil”. Por outro lado, outros a criticaram,
170

 conforme mostra a fala de Márcio do 

Val, Gerente de Relações Institucionais do Ecad, segundo o qual a nova lei “é 

inconstitucional, há uma intervenção do direito público no privado, deixou-se de colocar no 

projeto a questão da inadimplência (...) é um grande golpe que está acontecendo na gestão 

coletiva”.
171

 E assim recorreu-se ao STF. 

III.2 A reforma da gestão coletiva é inconstitucional? ADIs 5062 e 5065 perante o STF  

 Em 04/11/2013, 6 das 7 associações efetivas do Ecad
172

 e o próprio Ecad protocolaram 

no STF uma petição ajuizando ação direita de inconstitucionalidade (ADI) contra a lei nº 

12.853/2013, numerada como ADI 5062.
173

 No dia seguinte, a relatoria processo foi 

distribuído ao Ministro Luiz Fux. Em decisão interlocutória do dia 06/11/2013, ele afirmou 

que o caso é de “indiscutível relevância”, e adotou o rito abreviado previsto no art. 12 da lei 

9.868,
174

 ou seja, remetendo a matéria diretamente ao Plenário do STF para decisão apenas 
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 Arnaldo Faria de Sá, Parecer do Relator pela Comissão de Justiça e Cidadania, ao projeto de Lei 5.901/2013.  
169

 Vide, por exemplo, artigo de Ronaldo Lemos no site de notícias UOL que coloca a nova lei como vitória dos 
artistas e afirma haver “uma nova alvorada para os artistas e criadores brasileiros”: http://bit.ly/10m5DMU. 
Último acesso em: 21/11//2014 
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 Vide, por exemplo, carta-aberta do músico Lobão criticando pesadamente a nova lei como uma 
interferência e ingerência estatal indevida, afirmando que os apoiadores da lei (principalmente artistas) “Não 
são donos do Brasil”: http://bit.ly/1x5LHdc, e do professor de Direito da Concorrência da PUC-RJ Pedro Paulo 
Salles Cristofaro, que considera a intervenção estatal “um erro” e “violação da Constituição”, classificando  o 
novo sistema como a criação de um “Ecadbrás”, no site UOL notícias opinião: http://bit.ly/1GsF4H1. Último 
acesso em: 21/11//2014 
171

 Falas extraídas de entrevistas logo após a aprovação do PL 129/2012 na CCJ do Senado Federal. Vídeo que 
as registra disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=RZIAqDx_L5o Último acesso em: 21/11//2014 
172

 ABRAMUS, AMAR-SOMBRÁS, ASSIM, SBACEM, SICAM e SOCINPRO 
173

 O processo da ADI 5062 está disponível para consulta no site do STF em http://bit.ly/1t86dVk. Último acesso 
em: 21/11//2014 
174

 Lei 9.868 de 1999 – Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e ação 
declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal - Art. 12: “Havendo pedido de medida 
cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a 
segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do 

http://bit.ly/10m5DMU
http://bit.ly/1x5LHdc
http://bit.ly/1GsF4H1
http://www.youtube.com/watch?v=RZIAqDx_L5o
http://bit.ly/1t86dVk
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em caráter definitivo, não examinando a medida cautelar pretendida – mantendo, portanto, a 

entrada em vigor e os efeitos da lei até o julgamento da ação. 

 Pouco depois, em 11/11/2013, foi protocolada pela União Brasileira de Compositores 

– UBC (que não assinou a primeira) outra ADI contra esta lei também com pedido cautelar 

pedindo sua suspensão, numerada ADI 5065,
175

 que foi distribuída por dependência à anterior, 

apensando-se ao outro processo.  

 Este contra ataque das associações e do Ecad contra a reforma legislativa se baseia na 

visão autonomista sobre a natureza dos direitos autorais e da gestão coletiva, que seriam 

categorias privadas e individuais. Segundo eles, a nova lei ao instituir a supervisão estatal 

sobre o setor e criar diversas novas regras sobre como se dará o exercício dos direitos autorais 

por meio da gestão coletiva está expropriando os titulares de seus direitos autorais, violando o 

direito propriedade, a livre iniciativa, e a liberdade de associação, todos constitucionalmente 

estabelecidos. Como disposto na petição da ADI 5062, seria um atraso indevido:  

“Ao pretexto de estabelecer “regras mínimas de transparência, eficiência e 

idoneidade” ao sistema de gestão coletiva, “como forma de assegurar seu melhor 

funcionamento e aperfeiçoamento institucional”, a lei nº 12.853/2013 impõe uma 

tutela estatal direta e permanente sobre o aproveitamento econômico dos 

direitos autorais, cuja natureza é eminentemente privada, e sobre a forma de 

organização das Associações de titulares de tais direitos. Ao assim proceder, a Lei 

nº 12.853/2013 introduz no ordenamento jurídico norma desproporcionais e 

ineficazes para os fins a que se destinam, além de violar diretamente princípios e 

regras constitucionais concernentes ao exercício de direitos eminentemente 

privados e à liberdade de associação.”
176

(grifos na origem)  

(...) “A Lei 12.853/2013, ao reintroduzir a tutela estatal sobre o exercício dos 

direitos autorais de natureza patrimonial, inclusive através de um simulacro de 

CNDA, representa um retrocesso de 25 anos e viola diversos dispositivos 

constitucionais”
177

 

Nos tópicos abaixo, serão vistos: i) argumentos sustentando a inconstitucionalidade, ii) 

o parecer do MPF, pela improcedência do pedido nas ações, e iii) a audiência pública do feito.  

III.2.1 Motivos da alegada inconstitucionalidade 

 Segundo petição inicial da ADI 5062, embasada por parecer do professor Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto, a nova lei viola as seguintes disposições da Constituição: o direito 

                                                                                                                                                         
Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, 
submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.” 
175

 O processo da ADI 5065 está disponível para consulta no site do STF em: http://bit.ly/1ofvYrd. Último acesso 
em: 21/11//2014  
176

 Processo ADI 5062, Petição Inicial, Lobo & Ibeas Advogados, p. 10.  
177

 Processo ADI 5062, Petição Inicial Lobo & Ibeas Advogados, p. 15 

http://bit.ly/1ofvYrd
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exclusivo do autor sobre suas obras, transmissível a seus herdeiros e direito dos autores de 

fiscalização do aproveitamento econômico das obras (art. 5º, XXVII e XXVIII, b); direito de 

propriedade e a livre iniciativa (art. 5º, XXII, art. 1º, IV e art. 170); liberdade associação e 

suas garantias (art. 5º, XVII a XX); e o direito à intimidade e vida privada (art. 5º, X). Além 

disso, seriam violados também os princípios da proporcionalidade, consagrado pela 

jurisprudência do STF e o da subsidiariedade da atuação do Estado na economia (decorrente 

da livre iniciativa). Essa petição organiza em 10 grupos de artigos da nova lei as violações 

específicas às disposições constitucionais e princípios acima apresentados e coloca-se abaixo 

uma síntese dos argumentos apresentados. 

 É defendido as garantias de liberdade de associação dispostas na Constituição de 1988 

não tornam possível a regulação estatal sobre a gestão coletiva. A existência de dispositivos 

constitucionais que vedam a exigência de autorização para a constituição de associação, 

proíbem a interferência estatal em seu funcionamento e condicionam a extinção compulsória 

somente a decisão judicial proibiriam a supervisão nos moldes do que era feito, anteriormente, 

pelo CNDA. A própria extinção do CNDA é creditada ao novo modelo constitucional, 

baseando-se em votos dos Ministros Carlos Alberto Direito no STJ e Ilmar Galvão no STF, 

que registram a incompatibilidade da interferência estatal sobre associações com a ordem 

Constitucional de 1988.
178

 

Com isso, seriam inconstitucionais dispositivos que exijam a habilitação prévia no 

Ministério da Cultura para o exercício das atividades de arrecadação e distribuição, o poder 

por ele detido e a capacidade de anulação da autorização pelo não atendimento dos requisitos 

legais (arts. 98, §1º, art. 98-A da nova lei 9.610 e arts. 4º a 8º da lei 12.853/13). Nas palavras 

dos autores, “sob a alegação de conferir uma maior transparência ao sistema de gestão 

coletiva de direitos autorais, a lei nº 12.853/13 acabou por estatizar este sistema”.
179

 

 Ressalta-se que os autores e intérpretes têm direitos de natureza eminentemente 

privadas sobre suas obras e seu aproveitamento econômico, sendo tais direitos disponíveis e 

da esfera de interesse privado dos titulares, não havendo interesse público envolvido. Assim, 

                                                 
178

 Processo ADI 5062, Petição Inicial Lobo & Ibeas Advogados, pp, 13 a 15.São destacados trechos do voto de 
Carlos Alberto Direito no Julgamento do Recurso Especial nº 46.684/SP, no qual este afirma que “(...) Em 
resumo, o sistema de organização e funcionamento das associações de titulares de direitos autorais, que, de 
resto, tem a faculdade de exercer diretamente os seus direitos, não pode mais ficar sob qualquer controle do 
Estado, assim, por exemplo, aquele exercido pelo Conselho Nacional de Direito Autoral – CNDA, diante das 
regras constitucionais de 1988, hoje extinto”, e de Ilmar Galvão no julgamento da ADI nº 2.054/DF (que 
declarou a constitucionalidade do art. 99 9.610/98, sobre a existência de um Escritório Central),  ao asseverar: 
“Veja-se que o novel diploma legal [lei 9.610], fiel ao novo regime constitucional instaurado no país em 1988, 
eliminou por completo a interferência do Poder Público no contexto dos direitos autorais (...)” 
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 Processo ADI 5062, Petição Inicial Lobo & Ibeas Advogados, p; 43 
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seu exercício por meio de gestão coletiva não altera esta natureza privada, e seriam incabíveis 

as diversas condicionantes e limitações criadas pela lei. Pelo direito de propriedade sobre as 

obras, não poderia a nova lei ter disposições criando regras para negociação de preços e 

licenciamento dos direitos autorais (art. 98, §§ 3º, 4º, 10º e 15º da LDA pela reforma). Isso 

também faria com que fosse inconstitucional a previsão do art. 97, §1º da LDA que coloca 

serem as atividades realizadas pelas associações e o Ecad como de interesse público, não 

podendo a lei classificar como de interesse público aquilo não o é.
180

 

 A conjunção da liberdade de associação com a livre iniciativa e a propriedade privada 

sobre as obras tornaria inconstitucionais outros vários dispositivos da reforma, como os sobre 

a governança nas associações. Os artigos que vedam tanto o voto dos titulares derivados de 

direitos autorais como sua eleição para cargos de direção (art. 97, §§ 5º e 6º na lei 9.610 

modificada) seriam uma expropriação parcial do de propriedade imaterial dos titulares não 

originários, transformando-os em “associados de segunda classe”, um tratamento desigual 

para iguais. Da mesma forma, estabelecer voto unitário para as associações membras do Ecad 

(art. 99, §1º) também iria retirar a capacidade dos autores de auto administrar o 

aproveitamento econômico sobre suas obras e criaria uma situação desigual, na medida em 

que teriam o mesmo voto uma associação que represente 5% e outra que tenha 40% do valor 

total arrecadado.  

 Outra interferência indevida sobre esses dois conjuntos de direitos seria o 

estabelecimento de uma taxa máxima de administração, conforme o novo art.  art, 99, §4º da 

9.610, que estabelece que em 4 anos 85% do arrecadado deverá ir para os titulares de direito, 

limitando o valor retido em 15%. Isso seria um verdadeiro tabelamento da taxa, que “restringe 

o direito desses mesmos titulares de, como associados, dar a seus recursos a destinação que 

vem entenderem”.
181

 

 Já a violação à intimidade e vida privada estaria nas obrigações de transparência, como 

a exigência de que informações sobre o cadastro de obras musicais e quantidade de execuções 

de cada música seja público, e que o valor pago pelo usuário bem como a relação de obras 
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“Com o intuito de justificar a indevida intervenção estatal nas atividades das associações e do Ecad, 
limitando a liberdade dos titulares de direitos autorais de definir as regras aplicáveis às suas respectivas 
associações e de dispor livremente dos direitos de natruza privada que integram seu patrimônio, o art. 2º da 
Lei nº 12.853/2013 dá nova redação ao art. 97, §1º, da Lei nº 9.610/98, para qualificar como de interesse 
público as atividades exercidas pelas Associações. Naturalmente, não é dado à Lei qualificar como de interesse 
público aquilo que não o é, pois dessa qualificação resultam consequências que vulneram o direito dos 
particulares de livremente disporem de seus bens.” Processo ADI 5062, Petição Inicial Lobo & Ibeas Advogados, 
p. 45. Mas ora, se não é a lei que tem a capacidade de dispor o que é de interesse público, o quê ou quem o 
fará?  
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 Processo ADI 5062, Petição Inicial Lobo & Ibeas Advogados, p. 70. 
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executada deva ser público (art. 68, §§ 6º e 8º, art. 98-B, I, II da nova redação da LDA). Tais 

informações não seriam de interesse público ou do estado, mas sim apenas do próprio titular, 

e sua divulgação faria com seja facilmente possível saber o quanto cada detentor de direitos 

autorais recebeu (apear da lei excluir da publicidade os valores distribuídos aos titulares 

individualmente).  Ainda, a nova vedação legal à celebração de convênios e acordos com 

cláusula de confidencialidade (art. 98, VI, nova lei 9.610/98) seria contrária ao princípio da 

livre iniciativa na ordem econômica.  

 Finalmente, a criação de forma administrativa de resolução de conflitos entre usuários 

e titulares dos direitos autorais ou entre titulares e associações prevista no art. 100-B do 

projeto também é uma interferência indevida injustificável, defendendo os autores ser 

possível apenas o recurso ao Judiciário. Os demais dispositivos da nova lei não impugnados 

especificamente são considerados interdependentes dos inconstitucionais, e portanto pede-se a 

inconstitucionalidade integral da lei 12.853/13. 

 Já a petição inicial da ADI 5065 traz em sua essência o mesmo teor de argumentos 

sobre violação à liberdade de associação, propriedade privada, direitos autorais, livre 

iniciativa, e intimidade, mas adiciona argumentos novos com particularidades interessantes. 

Um deles é a alegação de vício formal no processo legislativo do PLS 127/2012 por ele ter 

corrido muito rápido, sendo o tempo de tramitação entre a apresentação e aprovação do 

substitutivo do Senador Humberto Costa de apenas 14 dias, em caso que não comportaria 

requisito de urgência.
182

 Outros são: que a nova lei transfere ao Estado a atividade econômica 

da gestão coletiva de direitos autorais; que foge da competência e atribuições do Ministério da 

Cultura agir como regulador do sistema de gestão coletiva; e o reflexo negativo da nova lei 

perante a comunidade internacional de associações de gestão coletiva, que foi expresso num 

manifesto crítico da CISAC a respeito da lei 12.853/2013.
183
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 Processo ADI 5065, Petição inicial Sanches advogados associados, pp. 17-19. Cita-se aqui trecho 
representativo do argumento: “Evidente a descabida tramitação em tempo recordo, especialmente para 
matéria restrita a um segmento da sociedade brasileira, composta pelos titulares de direitos autorais de obras 
musicais e fonogramas.  O PLS 129/12 foi encaminhado à sanção presidencial, o que se deu em 14 de agosto de 
2013. Enfim, o substituto tramitou e foi aprovado no Congresso em apenas 14 (!) dias. Um recorde inigualável! 

É fato que o PLS 129/2013 não comportava requisito de urgência hábil a justificar sua inserção em processo 
legislativo de rito sumário, caracterizando clara afronta ao devido processo legal constitucional.” (grifos 
originais)  
183

 Processo ADI 5065, Petição inicial Sanches advogados associados, pp. 25 a 27. Vale destacar trecho do 
posicionamento da CISAC (a confederação internacional de associações de gestão coletiva) sobre a lei: “Na sua 
redação atual, diversas propostas incluídas no texto arriscam enfraquecer os benefícios do sistema de gestão 
coletiva como um todo, em detrimento dos autores brasileiros, outros titulares e [sic] a econômica. Caso 
adotada e implementada, a nova lei inibiria o funcionamento adequadro do mercado de licenciamento e 
reduziria os interesses legítimos dos criadores. Tal lei interferirá desnecessariamente na capacidade das OGCs 
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III.2.2 Parecer da Procuradoria Geral da República (PGR) 

 Após relatar o processo,
184

 a PGR opinou pela ausência de inconstitucionalidade na lei 

12.823/2013. Ele inicia afirmando que esta lei surge “da necessidade de criar mecanismo de 

supervisão do sistema de gestão coletiva de direitos autorais, capaz em conferir transparência, 

isonomia, eficiência, idoneidade e segurança à arrecadação e à distribuição do aproveitamento 

econômico de direitos autorais”,
185

 e após citar trecho da conclusão da CPI no Senado 

Federal, coloca que: 

“As requerentes, em face do que se viu no trecho supra, naturalmente 

pretendem manter a normatização atual, pois lhe é conveniente. A lei 

impugnada não viola a Constituição e busca reparar esses gravíssimos 

defeitos. Conforme se demostrará, a nova regulamentação visa aperfeiçoar o 

atual defeituoso modelo de gestão coletiva e resguarda o direito fundamental 

dos criadores, intérpretes e titulares de direitos conexos ao aproveitamento 

econômico da execução pública das obras criadas, nos termos do art. 5º, 

XXVIII, b, da Constituição da República.”
186

 

  A PGR coloca como equivocado alegar que a gestão coletiva possui natureza 

estritamente privada. Ressalta-se que tal atividade é necessária para garantir outros direitos 

constitucionalmente protegidos tais como a remuneração dos autores, a liberdade de 

expressão artística e de comunicação e o direito à cultura. As associações e o Ecad, ainda que 

entidades privadas, integrariam o chamado espaço público-não estatal, havendo um interesse 

público sobre atividade até mesmo pela entrega do monopólio legal por meio de lei ao 

escritório central.
187

 Coloca-se ainda que, sendo direito de propriedade, os direitos autorais 

deveriam ser exercidos observando-se sua função social (art. 5º, XXIII e art. 170, III). 

 Sobre a supervisão estatal feita pelo MinC, assim como sobre as novas regras de 

governança nas associações e no Ecad (direito de voto, capacidade de ser eleito para cargos de 

diretoria e voto unitário entre as associações), é ressaltado que as atividades associativas 

dentro da gestão coletiva não estão dentro da feição típica do associativismo de direito 

privado.
188

 As normas não impedem a criação de associações pelos artistas e titulares, apenas 

                                                                                                                                                         
[Organizações de Gestão Coletiva] em operar em mercado livre e poderá diminuir o valor dos trabalhos 
criativos” 
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 O MPF trouxe, além dos argumentos dos autores, um resumo das manifestações da Presidência da Repúlica, 
do Senado Federal e da Advocacia-Geral da União, todas pela improcedência do pedido de 
inconstitucionalidade. 
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 Processo ADI 5062, Parecer do Ministério Público Federal, p. 10.  
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 Ibidem, p. 16.  
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 Ibidem, p. 18. 
188

 É afirmado que elas são associações não-expressivas (de cunho comercial ou profissional), na qual se 
admite maior intervenção estatal. Ressalta-se seu regime público advindo do monopólio legal, e também a face 
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sujeitam a atuação como entidades de gestão coletiva ao cumprimento de alguns requisitos. 

Assim, ao atuar o poder público conferiria transparência, eficiência, segurança jurídica e 

asseguraria a proteção dos direitos autorais, não violando a liberdade de associação, mas 

justamente promovendo-a.  

 Também não haveria fixação de preços sobre o novo regime, mas apenas um 

balizamento para conformar o direito autoral à sua função social e evitar o abuso do poder 

econômico da fixação de valores. Os parâmetros fixados (razoabilidade, boa fé e usos do local 

de utilização das obras) seriam necessários para uma precificação justa, e não extinguem a 

prática da blanket license, desde que esta seja razoável. 

 Incabíveis também as outras alegações de inconstitucionalidade: a disposição de um 

teto para a taxa de administração cobrada seria necessária para eliminar o viés rentista do 

sistema de gestão coletiva e reduzir os custos de transação; os deveres de prestação de contas 

mediante fiscalização do MinC não seria uma intromissão, mas algo inerente à competência 

de gerir recursos alheios e voltado a conferir transparência e legitimidade ao sistema; a 

possibilidade de recuso à composição extrajudicial de conflitos por meio é permitida pelo seu 

caráter facultativo, sem obstar a apreciação pelo Judiciário, visando solucionar mais 

rapidamente as controvérsias; e a obrigatoriedade da admissão das associações habilitadas 

pela Administração Pública como parte do escritório central é mera decorrência da 

centralização legal, sendo necessária para evitar “subjetivismos e criação de nichos de poder 

na condução dos negócios da entidade, justamente pela sua natureza peculiar e pelo interesse 

público existente na sua atividade.”
189

 

 Em síntese, a PGR traz o paradigma de que o regime da gestão coletiva não é de 

caráter absolutamente privado, justificando alguma interferência pelo poder público, e 

colocando que a lei visa aprimorar um sistema eivado de distorções, com o objetivo de 

proteger os titulares de direitos autorais e os usuários.
190

 Assim, não há qualquer ofensa à 

Constituição da República. 

                                                                                                                                                         
positiva da liberdade de associação, que exige prestações do Estado para garantir a liberdade de associação 
plena. Ibidem, pp. 19-22;  
189

 Ibidem, p. 27.  
190

 Ibidem, p. 28. “Em suma, a lei 12.853/2013 buscou aprimorar o sistema de arrecadação e distribuição dos 
direitos autorais, a fim de prevenir as numerosas distorções históricas que o vigente sistema de gestão coletiva 
de direitos autorais tem enfrentado. Ao fazê-lo, orientou-se pelos princípios da transparência, da eficiência, da 
idoneidade, da isonomia, da segurança e da prestação de contas. Os titulares dos direitos autorais e os usuários 
de suas obras passaram a ser o cerne da proteção legal, como desde sempre deveria ocorrer. Diversamente do 
que as autoras procuram fazer crer, o regime dessa gestão coletiva não é, em absoluto, puramente privado e 
isso justifica certo grau de interferência do poder público.” 
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III.2.3 Audiência pública e estágio atual  

 Após o parecer do MPF, o Ministro Luiz Fux determinou a realização de Audiência 

Pública sobre os diversos temas controvertidos das ADIs, por entender que a matéria 

transcende o escopo meramente jurídico, demandando “abordagem técnica e interdisciplinar 

da matéria, atenda às nuances da gestão coletiva de direitos autorais e às repercussões práticas 

que o novo modelo normativo ensejará sobre a dinâmica do setor”. Assim, visou-se a oitiva 

de todos os envolvidos para esclarecer as questões técnicas, econômicas e culturais 

envolvidas.
191

  

A audiência pública realizou-se em um único dia, 17/03/2014, com cada expositor 

tendo 10 minutos para sustentar seu ponto de vista. Buscando obter uma representação 

equilibrada de expositores, foi determinado que haveria um número igual de posicionamentos 

contrários e favoráveis à nova lei, intercalados entre si, 12 de cada lado, totalizando 24 

participações.  

Dessa forma, houve forte polarização na audiência. Defendendo a lei 12.853/2013, 

havia políticos envolvidos no processo legislativo, representantes do MinC, do CADE e do 

Ministério das Relações Exteriores, artistas e titulares de direitos autorais com representantes 

do Procure Saber e do GAP, além de membros da academia. Do outro lado, houve a 

predominância de dirigentes das associações de gestão coletiva, dirigentes de outras 

associações de titulares de direitos autorais, além de artistas e também acadêmicos.
192

 No 

entanto, não houve nenhuma representação de usuários de direitos autorais.  

Os vídeos da audiência pública estão disponíveis online no site Youtube e sua 

transcrição está no do processo eletrônico da ADI, no site do STF.
193

 A audiência pública teve 

razoável repercussão na mídia, com diversas matérias noticiadas em veículos de 

comunicação.
194

 O processo está concluso ao relator desde 16/05/2014, aguardando o seu voto 

e a colocação da matéria na pauta do Pretório Excelso para julgamento.  
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 Processo ADI 5062, Ministro Luiz Fux, Despacho de 18/12/2013.  
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 Uma lista de todos os expositores da audiência pública está disponível no site do STF, em 
http://bit.ly/1AcbyUy. Os de números ímpares são favoráveis à nova lei; os de números pares são contrários. 
Último acesso em: 21/11//2014   
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 Vídeo disponível no site YouTube: http://bit.ly/1AhqaTt (parte 1) e http://bit.ly/1tbyZVe (parte 2). Já as 
notas taquigráficas da audiência pública estão disponíveis no documento de nº 80 no processo eletrônico da 
ADI 5062, disponível no site do STF, em http://bit.ly/13HmEmY. Último acesso em: 21/11//2014 
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 Vide matérias no site da Folha (http://bit.ly/1uzKH35), G1 (http://glo.bo/1hEFQ4b), R7 notícias 
(http://bit.ly/1qr5WwQ) e UOL notícias (http://bit.ly/1xifIpc). Destaque para a excelente análise da audiência 
pública feita por Mariana Valente no blog “Farofafá” da revista Carta Capital: (http://bit.ly/1qr62EZ). Último 
acesso em: 21/11//2014 
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 CONCLUSÃO 

A gestão coletiva no Brasil revela-se como um espaço permanente de disputas, que se 

articulam em torno dos discursos da autonomia, da concorrência e da regulação para o setor. 

A lei 12.853/2013 reformou o sistema de gestão coletiva adotando o discurso da regulação, 

em substituição ao discurso da autonomia, trazendo uma série de previsões que se propõem a 

melhorar o funcionamento do setor e corrigir os problemas até então encontrados.  

Agora, essa disputa está sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal com as ações 

diretas de inconstitucionalidade 5062 e 5065. Elas são a tentativa das associações e do Ecad 

de derrubar a nova lei e o paradigma da regulação, trazendo a autonomia de volta para o setor.  

Como se buscou demonstrar, existem distintas posições defensáveis neste debate. No entanto, 

na opinião deste autor, as alegações de inconstitucionalidade não merecem prosperar, por isso 

espero uma decisão do STF nos moldes do colocado abaixo.  

Em primeiro lugar, as alegações de inconstitucionalidade não procedem por se 

fundarem sobre premissas equivocadas acerca da liberdade de associação e dos direitos 

autorais. No capítulo I, foi colocado que o modelo legal brasileiro de atribuição de direitos 

autorais, com os direitos conexos e os titulares derivados, faz com que seja fragmentada a 

titularidade de direitos sobre uma obra musical. Isso, combinado com o conceito muito 

abrangente da execução pública musical, que traz uma quantidade enorme de usuários, 

aumenta demasiado os custos de transação e traz a necessidade da gestão coletiva. Ainda, o 

sistema de associações tornou-se fragmentado, o que trouxe a necessidade de constituição de 

um escritório central. Ou seja, os autores e titulares não tem escolha: eles precisam da gestão 

coletiva, tanto pelos altos custos de transação quanto pelo monopólio legal concedido por lei.  

Dessa forma, não há liberdade de associação e livre iniciativa integral na gestão 

coletiva sobre a execução pública musical. Isso traz um interesse público ao setor, gerando a 

necessidade de uma prestação poaitiva do Estado para garantir o devido usufruto dos direitos 

autorais pelos seus titulares. Quando o monopólio legal foi criado, havia um ente regulador, o 

CNDA e o seu fim trouxe diversos problemas. Sendo assim, a nova lei, ao contrário de 

infringir os direitos constitucionalmente garantidos dos autores e da liberdade de associação, 

na verdade lhes promove e efetiva na prática.   

Em segundo lugar, a lei é constitucional pois traz medidas adequadas à solução dos 

diversos problemas encontrados no sistema brasileiro de gestão coletiva autônomo. No 

capítulo II, foram tratadas as diversas críticas a esse sistema, que deixava tanto usuários 

quanto grande parte dos artistas insatisfeitos, sendo na verdade voltado para o benefício dos 
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intermediários em si – o Ecad e as associações. A CPI no Senado Federal, que não foi a 

primeira, constatou uma série de irregularidades no funcionamento do Ecad e em sua forma 

de governança, e uma grande falta de transparência. Já o julgamento pelo CADE apontou que 

as práticas adotadas violam o direito da concorrência, danificando o mercado da execução 

pública de obras musicais e assim prejudicando em última análise os próprios titulares.  

No entanto, este autor não concorda que a unificação de preços entre as associações 

seja cartel e que seja possível haver concorrência entre as associações pelo preço de seus 

repertórios. Apesar da ótima análise do Conselheiro Elvino de Carvalho, o discurso de 

concorrência que ele tenta implementar com seu voto não se sustenta ao ser confrontado com 

a realidade brasileira de nosso sistema associativo. Estão corretos os votos divergentes 

apresentados pelos conselheiros Marcos Paulo e Ana Frazão, ao afirmar que pelo repertório 

compartilhado, a fragmentação na titularidade de direitos e a fragmentação do sistema 

associativo, a centralização num escritório central que faça a unificação também dos preços é 

necessária. Os ilícitos antitruste, então, são as formas abusivas de estabelecimento de preços 

(por exemplo, ao se negar a negociação individual e só ser oferecida uma forma de 

licenciamento por meio da blanket license) e o abuso de posição dominante pelo 

estabelecimento de barreiras à entrada de novas associações ao Ecad. 

Além disso, constatou-se que todos os conselheiros que exararam votos no caso 

concordaram que não basta a aplicação do direito da concorrência para sanar as distorções e 

problemas encontrados no setor. Assim, conclui-se que o discurso da concorrência, que é o 

dominante, por exemplo, nos Estados Unidos, não é o mais adequado à realidade brasileira. 

Dessa forma, se mostram insuficientes tanto a autonomia quanto a concorrência, e o 

discurso da regulação resta como o único capaz de apresentar soluções à gestão coletiva. A 

questão passa a ser, então, de que forma a regulação é feita.  

Isso leva ao terceiro motivo pela constitucionalidade da lei: as medidas que ela trouxe 

são proporcionais e equitativas, fazendo a regulação com a menor intromissão possível para o 

sistema funcionar de forma adequada. No capítulo III, foi visto como o substitutivo do 

Senador Humberto Costa aperfeiçoou o projeto de lei original e adotou uma postura mais 

moderada de menos intervenção, substituindo o credenciamento de uma única associação por 

setor por uma mera habilitação, que é concedida pelo Ministério da Cultura desde que 

cumpridos os requisitos estabelecidos. Além disso, não há o estabelecimento de preços pelo 

estado, mas há apenas a criação de critérios mínimos para que isto seja feito de forma 

transparente e adequada. Da mesma forma, são trazidas regras de governança para diminuir os 
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abusos e a dominância do sistema por poucos atores. A nova lei não acaba com o Ecad e com 

o sistema existente, como já foi defendido por alguns, mas aperfeiçoa-o. 

Principalmente, ao estabelecer regras de transparência básicas, se permite que os 

próprios artistas e titulares possam exercer melhor a fiscalização e o controle sobre suas 

associações e o Ecad, que são na verdade um patrimônio dos artistas. Desta forma, com os 

autores exercendo um papel mais ativo, o sistema poderá verdadeiramente defender o direito 

autoral de forma ampla, garantindo a remuneração pelo uso das músicas e o direito à cultura.  

Um último motivo para a improcedência das ADIs é que, no caso, o STF deveria 

adotar uma postura de deferência em relação ao Congresso Nacional e não entrar a fundo na 

análise do mérito da matéria. A nova lei foi o resultado de um amplo processo legislativo, 

advindo de uma CPI, no qual houve intensa participação de todos os envolvidos na questão – 

titulares, usuários e as associações. Assim, a questão não é estritamente jurídica e não se 

acaba na constitucionalidade da norma, indo muito além – por isso, tem mérito o Ministro 

Luís Fux ao ter convocado a audiência pública. 

Após o julgamento das ADIs, ainda haverá um longo caminho a ser percorrido. O 

próximo espaço de disputas deve tornar-se a regulamentação da lei. O MinC colocou para 

consulta pública uma minuta de decreto em dezembro de 2013, sem haver avanços após 

isso.
195

 Ainda levará tempo para que as mudanças que as disposições da lei sejam cumpridas, 

e um exemplo claro de como isso ainda não acontece integralmente é a não disponibilização 

do estatuto do Ecad em seu site, uma das obrigações expressas colocadas na lei 12.853. 

Apesar disso, há sinais de mudança na postura do Ecad como, por exemplo, o aumento do 

valor repassado aos titulares de 75,5% para 77,5% pela diminuição da taxa de administração. 

Finalmente, coloca-se no fim desta monografia perspectivas para trabalhos futuros a 

serem desenvolvidos sobre o assunto. Seriam de grande valia quatro outras investigações: i) 

um estudo comparativo sobre a forma de organização da gestão coletiva em diversos países, 

observando em cada um a relação de forças dos discursos da autonomia, concorrência e 

regulação; ii) um trabalho focado na aplicação do direito da concorrência à gestão coletiva, 

também comparativo, que coloque qual os espaços restantes ao direito antitruste em um 

modelo regulado como o brasileiro; iii) um estudo sobre a judicialização e a jurisprudência no 

Brasil sobre a gestão coletiva; e iv) um que trate da relação da gestão coletiva com a 

disciplina jurídica da função social e com direito à cultura.  

                                                 
195

 Minuta do decreto regulamentador disponível no site do MinC em: http://bit.ly/1tDvpqk. Último acesso em 
21/11//2014 

http://bit.ly/1tDvpqk
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ANEXO I – QUADRO COMPARATIVO DA REFORMA LEGAL 

Observações: este quadro está organizado com base na ordem de artigos da lei 9.610, colocada na coluna da esquerda, que está em paralelo com a coluna 

da direita. A coluna central, por ser uma lei à parte, não está em ordem de artigos como as outras duas, mas seus dispositivos são colocados por assunto.  

Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 
PLS nº 129, de 2012 – Redação original CPI 

Requerimento nº 527 de 2011 

Substitutivo Humberto Costa ao PLS nº 129 de 

2012 – agora lei 12.852 de 2013  

 Dispõe sobre a Gestão Coletiva de Direitos Autorais e 

estabelece condições para o exercício das prerrogativas 

do Escritório Central cujo objetivo é a arrecadação e a 

distribuição dos direitos relativos à execução públicas 

de obras musicais e literomusicais e de fonogramas 

Altera os arts. 5º, 68, 97, 98, 99 e 100, acrescenta 

arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-A, 99-B, 100-A, 100-B 

e 109-A e revoga o art. 94 da Lei nº 9.610, de 19 de 

fevereiro de 1998, para dispor sobre a gestão 

coletiva de direitos autorais, e dá outras 

providências. 

 O CONGRESSO NACIONAL decreta: O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a Gestão Coletiva de 

Direitos Autorais e estabelece condições para o 

exercício das prerrogativas do Escritório Central cujo 

objetivo é a arrecadação e a distribuição dos direitos 

relativos à execução pública de obras musicais e lítero 

musicais e de fonogramas. 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a gestão coletiva de 

direitos autorais, altera, revoga e acrescenta 

dispositivos à Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 

1998. 

  Art. 2º Os arts. 5º, 68, 97, 98, 99 e 100 da Lei nº 

9.610, de 19 de fevereiro de 1998, passam a vigorar 

com as seguintes alterações: 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:  “Art. 5º ............................. 

.......................................... 

XIII - artistas intérpretes ou executantes - todos os 

atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras 

pessoas que representem um papel, cantem, recitem, 

declamem, interpretem ou executem em qualquer 

forma obras literárias ou artísticas ou expressões do 

folclore. 

 .......................................... 

  XIV – titular originário – o autor de obra 
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Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 
PLS nº 129, de 2012 – Redação original CPI 

Requerimento nº 527 de 2011 

Substitutivo Humberto Costa ao PLS nº 129 de 

2012 – agora lei 12.852 de 2013  

intelectual, o intérprete, o executante, o produtor 

fonográfico e as empresas de radiodifusão.” (NR) 

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. 

 

 

“Art. 68. ............................ 

..........................................  .......................................... 

§ 6º O empresário entregará ao escritório central, 

imediatamente após a execução pública ou 

transmissão, relação completa das obras e 

fonogramas utilizados, indicando os nomes dos 

respectivos autores, artistas e produtores. 

 § 6º O usuário entregará à entidade responsável 

pela arrecadação dos direitos relativos à execução 

ou exibição pública, imediatamente após o ato de 

comunicação ao público, relação completa das 

obras e fonogramas utilizados, e a tornará pública e 

de livre acesso, juntamente com os valores pagos, 

em seu sítio eletrônico ou, em não havendo este, no 

local da comunicação e em sua sede. 

§ 7º As empresas cinematográficas e de 

radiodifusão manterão à imediata disposição dos 

interessados, cópia autêntica dos contratos, ajustes 

ou acordos, individuais ou coletivos, autorizando e 

disciplinando a remuneração por execução pública 

das obras musicais e fonogramas contidas em seus 

programas ou obras audiovisuais. 

Art. 11. As emissoras de rádio ou televisão deverão, 

até o último dia útil de cada trimestre, disponibilizar 

planilhas com a relação completa das obras musicais 

executadas no trimestre anterior, por meio de seu sítio 

eletrônico. 

.......................................... 

 Parágrafo Único. Na inexistência da disponibilidade de 

sítio eletrônico, as planilhas com a relação completa 

das obras musicais executadas no mês anterior deverão 

ser fornecidas à entidade arrecadadora em meio 

impresso. 

 

  § 8º Para as empresas mencionadas no § 7º, o prazo 

para cumprimento do disposto no § 6º será até o 



 

ANEXO I - Quadro comparativo do PLS 129, de 2012 – Lei 9.618/98, Projeto original e Substitutivo (lei 12.852/2013) 

Tabela feita por Antônio Bastos com base em tabela elaborada pelo Serviço de Redação da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal para o PLS 129/2012 

77 

Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 
PLS nº 129, de 2012 – Redação original CPI 

Requerimento nº 527 de 2011 

Substitutivo Humberto Costa ao PLS nº 129 de 

2012 – agora lei 12.852 de 2013  

décimo dia útil de cada mês, relativamente à 

relação completa das obras e fonogramas utilizados 

no mês anterior.” (NR) 

   

Art. 97. Para o exercício e defesa de seus direitos, 

podem os autores e os titulares de direitos conexos 

associar-se sem intuito de lucro. 

Art. 2º Para o exercício e defesa de seus direitos, 

podem os autores e titulares de direitos conexos 

associarem-se, sem intuito de lucro.  

“Art. 97. ............................ 

  § 1º As associações reguladas por este artigo 

exercem atividade de interesse público, por 

determinação desta Lei, devendo atender a sua 

função social. 

§ 1º É vedado pertencer a mais de uma associação 

para a gestão coletiva de direitos da mesma 

natureza. 

 § 2º É vedado pertencer, simultaneamente, a mais 

de uma associação para a gestão coletiva de direitos 

da mesma natureza. 

§ 2º Pode o titular transferir-se, a qualquer 

momento, para outra associação, devendo 

comunicar o fato, por escrito, à associação de 

origem. 

 § 3º Pode o titular transferir-se, a qualquer 

momento, para outra associação, devendo 

comunicar o fato, por escrito, à associação de 

origem. 

§ 3º As associações com sede no exterior far-se-ão 

representar, no País, por associações nacionais 

constituídas na forma prevista nesta Lei. 

Art. 2º, §3º. As associações com sede no exterior far-

se-ão representar, no País, por associações nacionais 

constituídas na forma prevista nesta Lei. 

§ 4º As associações com sede no exterior far-se-ão 

representar, no País, por associações nacionais 

constituídas na forma prevista nesta Lei. 

  § 5º Apenas os titulares originários de direitos de 

autor ou de direitos conexos filiados diretamente às 

associações nacionais poderão votar ou ser votados 

nas associações reguladas por este artigo. 

  § 6º Apenas os titulares originários de direitos de 

autor ou de direitos conexos, nacionais ou 

estrangeiros domiciliados no Brasil, filiados 

diretamente às associações nacionais poderão 

assumir cargos de direção nas associações 
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reguladas por este artigo.” (NR) 

Art. 98. Com o ato de filiação, as associações 

tornam-se mandatárias de seus associados para a 

prática de todos os atos necessários à defesa judicial 

ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como 

para sua cobrança. 

“Art. 3º. Com o ato de filiação, as associações 

habilitadas para o exercício da gestão coletiva de 

direitos autorais tornam-se mandatárias de seus 

associados para a prática de todos os atos necessários à 

defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos 

autorais, bem como para o exercício da atividade de 

cobrança de seus direitos  

“Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de 

que trata o art. 97 tornam-se mandatárias de seus 

associados para a prática de todos os atos 

necessários à defesa judicial ou extrajudicial de 

seus direitos autorais, bem como para o exercício 

da atividade de cobrança desses direitos. 

  § 1º O exercício da atividade de cobrança citada no 

caput somente será lícito para as associações que 

obtiverem habilitação em órgão da Administração 

Pública Federal, nos termos do art. 98-A. 

  § 2º As associações deverão adotar os princípios da 

isonomia, eficiência e transparência na cobrança 

pela utilização de qualquer obra ou fonograma. 

 Art. 4º. Cada associação de gestão coletiva de direitos 

autorais fixará, considerando regras de mercado, o 

valor dos direitos autorais dos quais for mandatária 

§ 3º Caberá às associações, no interesse dos seus 

associados, estabelecer os preços pela utilização de 

seus repertórios, considerando a razoabilidade, a 

boa-fé e os usos do local de utilização das obras. 

 §1º. A cobrança dos usuários deverá ser proporcional à 

utilização das obras dos quais a associação é 

mandatária, exceto quando a observância desta 

proporcionalidade não for eficiente ou inviável 

tecnicamente, hipótese na qual a cobrança poderá ser 

realizada de outra maneira, com base em critérios 

justificados.  

§ 4º A cobrança será sempre proporcional ao grau 

de utilização das obras e fonogramas pelos 

usuários, considerando a importância da execução 

pública no exercício de suas atividades, e as 

particularidades de cada segmento, conforme 

disposto no regulamento desta Lei. 

  § 5º As associações deverão tratar seus associados 

de forma equitativa, sendo vedado o tratamento 

desigual. 
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  § 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 fonogramas 

utilizados, bem como para acompanhamento, pelos 

titulares de direitos, dos valores arrecadados e 

distribuídos. 

 Art. 2º, § 11. Os créditos e valores não identificados 

deverão permanecer retidos pelo período mínimo de 

cinco anos, ocasião em que serão distribuídos aos 

§ 10. Os créditos e valores não identificados 

deverão permanecer retidos e à disposição dos 

titulares pelo período de 5 (cinco) anos, devendo 
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titulares de direitos autorais, sendo vedada sua 

destinação para outro fim. 

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. 

  § 13. Os dirigentes das associações serão eleitos 

para mandato de 3 (três) anos, permitida uma única 

recondução precedida de nova eleição. 

  § 14. Os dirigentes das associações atuarão 

diretamente em sua gestão, por meio de voto 

pessoal, sendo vedado que atuem representados por 

terceiros. 

Parágrafo único. Os titulares de direitos autorais 

poderão praticar, pessoalmente, os atos referidos 

neste artigo, mediante comunicação prévia à 

associação a que estiverem filiados. 

Art. 3º, §1º. Os titulares de direitos poderão praticar, 

pessoalmente, os atos referidos neste artigo, mediante 

comunicação prévia à associação a que estiverem 

filiados.  

§ 15. Os titulares de direitos autorais poderão 

praticar pessoalmente os atos referidos no caput e 

no § 3º deste artigo, mediante comunicação à 

associação a que estiverem filiados, com até 48 

(quarenta e oito) horas de antecedência da sua 

prática. 

  § 16. As associações, por decisão do seu órgão 

máximo de deliberação e conforme previsto em 
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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.” (NR) 

Art. 99. As associações manterão um único 

escritório central para a arrecadação e distribuição, 

em comum, dos direitos relativos à execução 

pública das obras musicais e lítero-musicais e de 

fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e 

transmissão por qualquer modalidade, e da exibição 

de obras audiovisuais. 

“Art. 2º, §1º. Caberá ao Ministério da Justiça, através 

de órgão competente, selecionar e habilitar uma única 

associação responsável pela gestão coletiva de cada 

segmento de direitos, que se reunião em um único 

Escritório Central que exercerá a função de 

arrecadação e distribuição dos direitos relativos à 

execução pública, nos termos do art. 68, §2º, da Lei nº 

9.610, de 19 de fevereiro de 1998, pelo prazo de 5 

anos.  

“Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos 

relativos à execução pública de obras musicais e 

literomusicais e de fonogramas será feita por meio 

das associações de gestão coletiva criadas para este 

fim por seus titulares, as quais deverão unificar a 

cobrança em um único escritório central para 

arrecadação e distribuição, que funcionará como 

ente arrecadador com personalidade jurídica 

própria e observará os §§ 1º a 12 do art. 98 e os 

arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B. 

§ 1º O escritório central organizado na forma 

prevista neste artigo não terá finalidade de lucro e 

será dirigido e administrado pelas associações que o 

integrem. 

Art. 2º, § 7º. O escritório central organizado na forma 

prevista neste artigo não terá finalidade de lucro e será 

dirigido e administrado pelas associações que o 

integrem,  

§ 1º O ente arrecadador organizado na forma 

prevista no caput não terá finalidade de lucro e será 

dirigido e administrado por meio do voto unitário 

de cada associação que o integra. 

§ 2º O escritório central e as associações a que se 

refere este Título atuarão em juízo e fora dele em 

seus próprios nomes como substitutos processuais 

dos titulares a eles vinculados. 

Art. 2º, § 9º. O Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição atuará em juízo e fora dele em seu próprio 

nome como substituto processual dos titulares de 

direitos a ele vinculados.  

§ 2º O ente arrecadador e as associações a que se 

refere este Título atuarão em juízo e fora dele em 

seus próprios nomes como substitutos processuais 

dos titulares a eles vinculados. 

§ 3º O recolhimento de quaisquer valores pelo 

escritório central somente se fará por depósito 

bancário. 

Art. 2º, §8º. O recolhimento de quaisquer valores pelo 

escritório central somente se fará por depósito 

bancário.  

§ 3º O recolhimento de quaisquer valores pelo ente 

arrecadador somente se fará por depósito bancário. 

 Art. 2º, §10º. A parcela destinada aos autores e demais 

titulares de direitos não poderá ser inferior a setenta e 

cinco por cento dos valores arrecadados pelo Escritório 

Central, deduzidas as despesas da administração.  

§ 4º A parcela destinada à distribuição aos autores e 

demais titulares de direitos não poderá, em um ano 

da data de publicação desta Lei, ser inferior a 

77,5% (setenta e sete inteiros e cinco décimos por 
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cento) dos valores arrecadados, aumentando-se tal 

parcela à razão de 2,5% a.a. (dois inteiros e cinco 

décimos por cento ao ano), até que, em 4 (quatro) 

anos da data de publicação desta Lei, ela não seja 

inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) dos 

valores arrecadados. 

§ 4º O escritório central poderá manter fiscais, aos 

quais é vedado receber do empresário numerário a 

qualquer título. 

Art. 2º, §5º. O escritório central e as associações 

poderão manter fiscais, aos quais é vedado receber do 

usuário numerário a qualquer título. 

§ 5º O ente arrecadador poderá manter fiscais, aos 

quais é vedado receber do usuário numerário a 

qualquer título. 

§ 5º A inobservância da norma do parágrafo anterior 

tornará o faltoso inabilitado à função de fiscal, sem 

prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

Art. 2º, § 6º A inobservância da norma do parágrafo 

anterior tornará o faltoso inabilitado à função de fiscal, 

sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

§ 6º A inobservância da norma do § 5º tornará o 

faltoso inabilitado à função de fiscal, sem prejuízo 

da comunicação do fato ao Ministério Público e da 

aplicação das sanções civis e penais cabíveis. 

 Art. 10. Cabe ao Escritório Central e às associações de 

gestão coletiva zelar pela continuidade da arrecadação 

e, no caso de perda da habilitação por alguma 

associação, cabe a ela cooperar para que a transição 

entre associações seja realizada sem qualquer prejuízo 

aos seus titulares, transferindo todas as informações 

necessárias ao processo de arrecadação e distribuição 

de direitos, respondendo seus diretores, gerentes, 

superintendentes e ocupantes de cargos análogos 

solidariamente, com seus bens particulares quanto aos 

prejuízos causados aos associados. 

§ 7º Cabe ao ente arrecadador e às associações de 

gestão coletiva zelar pela continuidade da 

arrecadação e, no caso de perda da habilitação por 

alguma associação, cabe a ela cooperar para que a 

transição entre associações seja realizada sem 

qualquer prejuízo aos titulares, transferindo-se 

todas as informações necessárias ao processo de 

arrecadação e distribuição de direitos. 

  § 8º Sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 98, as 

associações devem estabelecer e unificar o preço de 

seus repertórios junto ao ente arrecadador para a 

sua cobrança, atuando este como mandatário das 

associações que o integram. 

  § 9º O ente arrecadador cobrará do usuário de 
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forma unificada, e se encarregará da devida 

distribuição da arrecadação às associações, 

observado o disposto nesta Lei, especialmente os 

critérios estabelecidos nos §§ 3º e 4º do art. 98.” 

(NR) 

Art. 100. O sindicato ou associação profissional que 

congregue não menos de um terço dos filiados de 

uma associação autoral poderá, uma vez por ano, 

após notificação, com oito dias de antecedência, 

fiscalizar, por intermédio de auditor, a exatidão das 

contas prestadas a seus representados. 

Art. 8. Qualquer associado que faça parte de 

associação habilitada para a gestão coletiva poderá 

requisitar que seja realizada auditoria independente, a 

ser escolhida pela assembléia geral, uma única vez por 

ano, com vistas a determinar a exatidão das contas 

prestadas pela associação autoral a seus representados. 

“Art. 100. O sindicato ou associação profissional 

que congregue filiados de uma associação de 

gestão coletiva de direitos autorais poderá, 1 (uma) 

vez por ano, às suas expensas, após notificação, 

com 8 (oito) dias de antecedência, fiscalizar, por 

intermédio de auditor independente, a exatidão das 

contas prestadas por essa associação autoral a seus 

representados.” (NR) 

  Art. 3º A Lei nº 9.610, de 1998, passa a vigorar 

acrescida dos seguintes arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-

A, 99-B, 100-A, 100-B e 109-A: 

 Art. 5º. Para a concessão da habilitação para o 

exercício da atividade de arrecadação e distribuição de 

que trata o Art. 3º será feita análise pelo Ministério da 

Justiça, conforme regulamento, atendendo-se aos 

seguintes critérios: 

“Art. 98-A. O exercício da atividade de cobrança 

de que trata o art. 98 dependerá de habilitação 

prévia em órgão da Administração Pública Federal, 

conforme disposto em regulamento, cujo processo 

administrativo observará: 

 I – o cumprimento, pelos estatutos da entidade 

solicitante, dos requisitos estabelecidos na legislação 

para sua constituição; 

I – o cumprimento, pelos estatutos da entidade 

solicitante, dos requisitos estabelecidos na 

legislação para sua constituição; 

 II – a demonstração de que a entidade solicitante reúne 

as condições necessárias para assegurar uma 

administração eficaz e transparente dos direitos a ela 

confiados e significativa representatividade de obras e 

titulares cadastrados, mediante comprovação dos 

seguintes documentos e informações: 

II – a demonstração de que a entidade solicitante 

reúne as condições necessárias para assegurar uma 

administração eficaz e transparente dos direitos a 

ela confiados e significativa representatividade de 

obras e titulares cadastrados, mediante 

comprovação dos seguintes documentos e 
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informações: 

 a) cadastros das obras e titulares que representam; a) cadastros das obras e titulares que representam; 

 b) contratos e convênios mantidos com usuários de 

obras de seus repertórios, quando aplicável; 

b) contratos e convênios mantidos com usuários de 

obras de seus repertórios, quando aplicável; 

 c) estatutos e respectivas alterações; c) estatutos e respectivas alterações; 

 d) atas das assembleias ordinárias ou extraordinárias; d) atas das assembleias ordinárias ou 

extraordinárias; 

 e) acordos de representação recíproca com entidades 

congêneres estrangeiras, quando existentes; 

e) acordos de representação recíproca com 

entidades congêneres estrangeiras, quando 

existentes; 

 f) relatório anual de suas atividades, quando aplicável; f) relatório anual de suas atividades, quando 

aplicável; 

 g) demonstrações contábeis anuais auditadas, quando 

aplicável; 

g) demonstrações contábeis anuais, quando 

aplicável; 

  h) demonstração de que as taxas de administração 

são proporcionais aos custos de cobrança e 

distribuição para cada tipo de utilização, quando 

aplicável; 

 h) relatório anual de auditoria externa e independente 

de suas contas; e 

i) relatório anual de auditoria externa de suas 

contas, desde que a entidade funcione há mais de 1 

(um) ano e que a auditoria seja demandada pela 

maioria de seus associados ou por sindicato ou 

associação profissional, nos termos do art. 100; 

 j) detalhamento do modelo de governança da 

associação, incluindo estrutura de representação 

isonômica dos associados. 

j) detalhamento do modelo de governança da 

associação, incluindo estrutura de representação 

isonômica dos associados; 

 i) plano de cargos e salários, incluindo valor das 

remunerações dos dirigentes, gratificações, 

bonificações e outras modalidades de remuneração e 

k) plano de cargos e salários, incluindo valor das 

remunerações dos dirigentes, gratificações, 

bonificações e outras modalidades de remuneração 
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premiação, com valores atualizados; e premiação, com valores atualizados; 

 III- outras informações consideradas relevantes pelo 

Ministério da Justiça, na forma do regulamento, assim 

como as que demonstrem o cumprimento de suas 

obrigações internacionais contratuais que possam 

ensejar questionamento ao Estado Brasileiro no âmbito 

dos acordos internacionais dos quais é parte 

III – outras informações estipuladas em 

regulamento por órgão da Administração Pública 

Federal, como as que demonstrem o cumprimento 

das obrigações internacionais contratuais da 

entidade solicitante que possam ensejar 

questionamento ao Estado Brasileiro no âmbito dos 

acordos internacionais dos quais é parte. 

 § 1º Os documentos e informações a que se referem os 

incisos II e III do caput deste artigo deverão ser 

apresentados anualmente ao Ministério da Justiça. 

§ 1º Os documentos e informações a que se referem 

os incisos II e III do caput deste artigo deverão ser 

apresentados anualmente ao Ministério da Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2º A habilitação de que trata o § 2º do Art. 3º deverá 

ser anulada quando for constatado vício de legalidade 

ou cancelada administrativamente pelo Ministério da 

Justiça quando verificado que a associação não atende 

ao disposto neste artigo, assegurado sempre o 

contraditório e a ampla defesa, bem como a 

comunicação do fato ao Ministério Público. 

§ 2º A habilitação de que trata o § 1º do art. 98 é 

um ato de qualificação vinculado ao cumprimento 

dos requisitos instituídos por esta Lei e por seu 

regulamento e não precisará ser renovada 

periodicamente, mas poderá ser anulada mediante 

decisão proferida em processo administrativo ou 

judicial, quando verificado que a associação não 

atende ao disposto nesta Lei, assegurados sempre o 

contraditório e ampla defesa, bem como a 

comunicação do fato ao Ministério Público. 

  § 3º A anulação da habilitação a que se refere o § 1º 

do art. 98 levará em consideração a gravidade e a 

relevância das irregularidades identificadas, a boa-

fé do infrator e a reincidência nas irregularidades, 

conforme disposto em regulamento, e somente se 

efetivará após a aplicação de advertência, quando 

se concederá prazo razoável para atendimento das 

exigências apontadas pela autoridade competente. 

 § 3º A ausência de uma associação que seja mandatária § 4º A ausência de uma associação que seja 
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de determinada categoria de titulares em função da 

aplicação do § 2º deste artigo não isenta os usuários de 

direitos autorais de suas respectivas obrigações 

previstas em lei, que deverão ser recolhidos ao 

Escritório Central, ficando este responsável pela 

fixação dos valores dos direitos autorais e conexos em 

relação ao período compreendido entre o indeferimento 

do pedido de habilitação, a anulação ou o 

cancelamento da habilitação e a obtenção de nova 

habilitação ou constituição de entidade sucessora nos 

termos do Art. 3º 

mandatária de determinada categoria de titulares 

em função da aplicação do § 2º deste artigo não 

isenta os usuários das obrigações previstas no art. 

68, que deverão ser quitadas em relação ao período 

compreendido entre o indeferimento do pedido de 

habilitação, a anulação ou o cancelamento da 

habilitação e a obtenção de nova habilitação ou 

constituição de entidade sucessora nos termos deste 

artigo, ficando a entidade sucessora responsável 

pela fixação dos valores dos direitos autorais ou 

conexos em relação ao período compreendido entre 

o indeferimento do pedido de habilitação ou sua 

anulação e a obtenção de nova habilitação pela 

entidade sucessora. 

 § 4º A associação cuja habilitação seja anulada, 

cancelada, pendente de apreciação pela autoridade 

competente, ou apresente qualquer outra forma de 

irregularidade, não poderá utilizar tais fatos como 

impedimento para distribuição de eventuais valores já 

arrecadados, sob pena de responsabilização pessoal de 

seus dirigentes nos termos do Art. 10. 

§ 5º A associação cuja habilitação, nos termos deste 

artigo, seja anulada, inexistente ou pendente de 

apreciação pela autoridade competente, ou 

apresente qualquer outra forma de irregularidade, 

não poderá utilizar tais fatos como impedimento 

para distribuição de eventuais valores já 

arrecadados, sob pena de responsabilização direta 

de seus dirigentes nos termos do art. 100-A, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 § 5º As associações de gestão coletiva de direitos 

autorais deverão manter atualizados e disponíveis aos 

associados os documentos e as informações previstas 

nos incisos II e III. 

§ 6º As associações de gestão coletiva de direitos 

autorais deverão manter atualizados e disponíveis 

aos associados os documentos e as informações 

previstos nos incisos II e III deste artigo.” 

 § 6º Todos os bancos de dados de titulares de direitos e 

demais ferramentas técnicas, informações e meios 

necessários ao processo de arrecadação e distribuição 
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de direitos deverão ser centralizados em caráter 

definitivo no Escritório Central, sem prejuízo de que as 

associações mantenham cópia da parte que lhes é 

cabível. 

 “Art. 6º. As associações de gestão coletiva de direitos 

autorais e o Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição, no desempenho de suas funções, deverão: 

“Art. 98-B. As associações de gestão coletiva de 

direitos autorais, no desempenho de suas funções, 

deverão: 

 I – Dar publicidade e transparência, por meio de sítios 

eletrônicos próprios, às formas de cálculo e critérios de 

cobrança, discriminando, dentre outras informações, o 

tipo de usuário, tempo e lugar de utilização, os critérios 

de distribuição dos valores dos direitos autorais 

arrecadados, incluídas as planilhas e demais registros 

de utilização das obras e fonogramas fornecidas pelos 

usuários, bem como o banco de dados de obras e 

titulares cadastrados; 

I – dar publicidade e transparência, por meio de 

sítios eletrônicos próprios, às formas de cálculo e 

critérios de cobrança, discriminando, dentre outras 

informações, o tipo de usuário, tempo e lugar de 

utilização, bem como os critérios de distribuição 

dos valores dos direitos autorais arrecadados, 

incluídas as planilhas e demais registros de 

utilização das obras e fonogramas fornecidas pelos 

usuários, excetuando os valores distribuídos aos 

titulares individualmente; 

 II- Dar publicidade e transparência, por meio de sítios 

eletrônicos próprios, aos estatutos, regulamentos de 

arrecadação e distribuição, às atas de suas reuniões 

deliberativas e aos cadastros das obras e titulares que 

representam, bem como o montante arrecadado e 

distribuído. 

II – dar publicidade e transparência, por meio de 

sítios eletrônicos próprios, aos estatutos, aos 

regulamentos de arrecadação e distribuição, às atas 

de suas reuniões deliberativas e aos cadastros das 

obras e titulares que representam, bem como ao 

montante arrecadado e distribuído e aos créditos 

eventualmente arrecadados e não distribuídos, sua 

origem e o motivo da sua retenção; 

 III- Promover a concorrência e a eficiência 

operacional, dentre outros meios, na redução de seus 

custos administrativos e nos prazos de distribuição dos 

valores aos titulares de direitos. 

III – buscar eficiência operacional, dentre outros 

meios, pela redução de seus custos administrativos 

e dos prazos de distribuição dos valores aos 

titulares de direitos; 

 IV-  Oferecer aos titulares de direitos os meios técnicos IV – oferecer aos titulares de direitos os meios 
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para que possam acessar o balanço dos seus créditos da 

forma mais eficiente dentro do estado da técnica; 

técnicos para que possam acessar o balanço dos 

seus créditos da forma mais eficiente dentro do 

estado da técnica; 

 V – Aperfeiçoar seus sistemas para apuração cada vez 

mais acurada das execuções públicas realizadas e 

publicar anualmente seus métodos de verificação, 

amostragem e aferição; 

V – aperfeiçoar seus sistemas para apuração cada 

vez mais acurada das execuções públicas realizadas 

e publicar anualmente seus métodos de verificação, 

amostragem e aferição; 

 VI- Garantir aos associados e usuários o acesso às 

informações referentes às obras das quais possuem 

direitos e suas execuções aferidas. 

VI – garantir aos associados o acesso às 

informações referentes às obras sobre as quais 

sejam titulares de direitos e às execuções aferidas 

para cada uma delas, abstendo-se de firmar 

contratos, convênios ou pactos com cláusula de 

confidencialidade; 

  VII – garantir ao usuário o acesso às informações 

referentes às utilizações por ele realizadas. 

 VII – Verificar a titularidade efetiva de cada obra 

cadastrada, prevenindo o falseamento de cadastros e 

fraudes e promovendo a desambiguação de nomes 

similares de obras. 

 

 Parágrafo Único As informações contidas nos incisos I 

e II devem ser atualizadas, no mínimo, 

semestralmente. 

Parágrafo único. As informações contidas nos 

incisos I e II devem ser atualizadas periodicamente, 

em intervalo nunca superior a 6 (seis) meses.” 

 Art. 7º. As associações de gestão coletiva de direitos 

autorais deverão prestar contas dos valores devidos, no 

mínimo a cada noventa dias, e de modo direto aos seus 

associados. 

“Art. 98-C. As associações de gestão coletiva de 

direitos autorais deverão prestar contas dos valores 

devidos, em caráter regular e de modo direto, aos 

seus associados. 

 Parágrafo Único. O direito à prestação de contas 

poderá ser exercido diretamente por qualquer 

associado ou quando requisitado pelo Ministério da 

§ 1º O direito à prestação de contas poderá ser 

exercido diretamente pelo associado. 
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Justiça. 

  § 2º Se as contas não forem prestadas na forma do 

§ 1º, o pedido do associado poderá ser 

encaminhado ao Ministério da Cultura que, após 

sua apreciação, poderá determinar a prestação de 

contas pela associação, na forma do regulamento.” 

  “Art. 99-A. O ente arrecadador de que trata o caput 

do art. 99 deverá admitir em seus quadros, além das 

associações que o constituíram, as associações de 

titulares de direitos autorais que tenham pertinência 

com sua área de atuação e estejam habilitadas em 

órgão da Administração Pública Federal na forma 

do art. 98-A. 

  Parágrafo único. As deliberações quanto aos 

critérios de distribuição dos recursos arrecadados 

serão tomadas por meio do voto unitário de cada 

associação que integre o ente arrecadador.” 

 “Art. 3º. §3º. As associações e o Escritório Central 

estão sujeitos às regras concorrenciais contidas na Lei 

nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e ao Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor.” 

“Art. 99-B. As associações referidas neste Título 

estão sujeitas às regras concorrenciais definidas em 

legislação específica que trate da prevenção e 

repressão às infrações contra a ordem econômica.” 

 “Art. 9º. Os dirigentes, gestores, gerentes, 

superintendentes e ocupantes de cargos análogos das 

associações de gestão coletiva de direitos autorais e do 

Escritório Central respondem solidariamente, com seus 

bens particulares, por desvio de finalidade ou quanto 

ao inadimplemento das obrigações para com os 

associados, por dolo ou culpa.” 

“Art. 100-A. Os dirigentes das associações de 

gestão coletiva de direitos autorais respondem 

solidariamente, com seus bens particulares, por 

desvio de finalidade ou quanto ao inadimplemento 

das obrigações para com os associados, por dolo ou 

culpa.” 

 “Art. 4º, § 4º Os litígios entre usuários e titulares de 

direitos autorais ou seus mandatários, em relação aos 

“Art. 100-B. Os litígios entre usuários e titulares de 

direitos autorais ou seus mandatários, em relação à 
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critérios de cobrança e valores de arrecadação, e entre 

titulares e suas associações, em relação aos valores e 

critérios de distribuição, poderão ser objeto da atuação 

administrativa do Ministério da Justiça para a 

resolução de conflitos, na forma do regulamento, sem 

prejuízo da apreciação pelos órgãos do Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência, ou do Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor, quando cabível.” 

falta de pagamento, aos critérios de cobrança, às 

formas de oferecimento de repertório e aos valores 

de arrecadação, e entre titulares e suas associações, 

em relação aos valores e critérios de distribuição, 

poderão ser objeto da atuação de órgão da 

Administração Pública Federal para a resolução de 

conflitos por meio de mediação ou arbitragem, na 

forma do regulamento, sem prejuízo da apreciação 

pelo Poder Judiciário e pelos órgãos do Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência, quando 

cabível.” 

Título VII 

Das Sanções às Violações dos Direitos Autorais 

Capítulo I 

Disposição Preliminar 

  

Art. 101. As sanções civis de que trata este Capítulo 

aplicam-se sem prejuízo das penas cabíveis. 
  

Capítulo II 

Das Sanções Civis 

.......................................... 

  

Art. 109. A execução pública feita em desacordo 

com os arts. 68, 97, 98 e 99 desta Lei sujeitará os 

responsáveis a multa de vinte vezes o valor que 

deveria ser originariamente pago. 

  

  “Art. 109-A. A falta de prestação ou a prestação de 

informações falsas no cumprimento do disposto no 

§ 6 º do art. 68 e no § 9º do art. 98 sujeitará os 

responsáveis, por determinação da autoridade 

competente e nos termos do regulamento desta Lei, 
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a multa de 10 (dez) a 30% (trinta por cento) do 

valor que deveria ser originariamente pago, sem 

prejuízo das perdas e danos. 

  Parágrafo único. Aplicam-se as regras da legislação 

civil quanto ao inadimplemento das obrigações no 

caso de descumprimento, pelos usuários, dos seus 

deveres legais e contratuais junto às associações 

referidas neste Título.” 

Art. 110. Pela violação de direitos autorais nos 

espetáculos e audições públicas, realizados nos 

locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, 

seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e 

arrendatários respondem solidariamente com os 

organizadores dos espetáculos. 

  

 Art. 12. As associações de gestão coletiva de direitos 

autorais que estejam, desde 01 de janeiro de 2012, 

legalmente constituídas e arrecadando e distribuindo os 

direitos autorais de obras e fonogramas serão 

consideradas habilitadas para exercício das suas 

atividades até a conclusão do processo de seleção e 

habilitação promovido pelo Ministério da Justiça, do 

qual poderão participar em igualdade de condições 

com outros concorrentes. 

Art. 4º As associações de gestão coletiva de 

direitos autorais que, antes da vigência da presente 

Lei, estejam legalmente constituídas e arrecadando 

e distribuindo os direitos autorais de obras e 

fonogramas considerar-se-ão habilitadas para 

exercerem a atividade econômica de cobrança pelo 

prazo definido em regulamento, devendo obedecer 

às disposições constantes do art. 98-A da Lei nº 

9.610, de 1998. 

  Art. 5º As associações a que se refere o art. 4º 

desta Lei terão 60 (sessenta) dias para adaptar seus 

estatutos ao § 13 do art. 98 da Lei nº 9.610, de 

1998, permitindo-se que seus dirigentes concluam 

os mandatos em curso quando do início da vigência 

desta Lei até o prazo originalmente previsto, após o 

qual poderão candidatar-se para mandato de 3 (três) 
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anos, com possibilidade de 1 (uma) recondução, 

nos termos desta Lei. 

  Art. 6º Desde que se comprove a observância de 

todas as exigências para a constituição do novo 

ente arrecadador unificado, constantes do caput do 

art. 99 da Lei nº 9.610, de 1998, as associações 

referidas no art. 4º desta Lei poderão requerer ao 

Ministério da Cultura, no prazo estabelecido em 

regulamento, que reconheça a pessoa jurídica já 

constituída como ente arrecadador. 

  Art. 7º O Ministério da Cultura constituirá, no 

prazo e nos termos dispostos em regulamento, 

comissão permanente para aperfeiçoamento da 

gestão coletiva, que promoverá o aprimoramento 

contínuo da gestão coletiva de direitos autorais no 

Brasil por meio da análise da atuação e dos 

resultados obtidos pelas entidades brasileiras, bem 

como do exame das melhores práticas 

internacionais. 

  Art. 8º Admite-se a delegação, pelo Ministério da 

Cultura, das competências a ele atribuídas por esta 

Lei a outro órgão. 

 Art. 13. As associações que reúnam titulares de 

direitos sobre as obras audiovisuais e o Escritório 

Central deverão unificar a arrecadação dos direitos 

relativos à exibição e execução pública, inclusive por 

meio de radiodifusão ou transmissão por qualquer 

modalidade, seja delegando a cobrança a uma delas, 

seja constituindo um ente arrecadador com 

personalidade jurídica própria. 
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 § 1º Até a implantação da arrecadação unificada 

prevista neste artigo, a arrecadação e distribuição dos 

direitos sobre as obras musicais, literomusicais e 

fonogramas, referentes à exibição audiovisual, será 

feita pelo Escritório Central, quer se trate de obras 

criadas especialmente para as obras audiovisuais ou 

obras pré-existentes às mesmas. 

 

 2º A organização da arrecadação unificada de que trata 

o caput deste artigo deverá ser feita de comum acordo 

entre as associações de gestão coletiva de direitos 

autorais correspondentes e o escritório central, 

inclusive no que concerne à definição dos critérios de 

divisão dos valores arrecadados entre as associações e 

o escritório central. 

 

 § 3º Os autores das obras musicais criadas 

especialmente para as obras audiovisuais, considerados 

coautores da obra audiovisual nos termos do caput do 

Art. 16 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, 

poderão confiar o exercício de seus direitos a 

associação de gestão coletiva de direitos musicais ou à 

associação de gestão coletiva de direitos sobre obras 

audiovisuais. 

 

 § 4º Na ausência de acordo para a organização da 

arrecadação unificada de que trata este artigo, o 

Ministério da Justiça deverá, na forma do regulamento 

e a pedido de qualquer das partes, manifestar-se 

objetivando a aplicação do disposto neste artigo ou, a 

pedido das partes, atuar administrativamente na 

resolução do conflito. 

 

 § 5º A implantação da arrecadação unificada prevista  
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Tabela feita por Antônio Bastos com base em tabela elaborada pelo Serviço de Redação da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal para o PLS 129/2012 
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Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 
PLS nº 129, de 2012 – Redação original CPI 

Requerimento nº 527 de 2011 

Substitutivo Humberto Costa ao PLS nº 129 de 

2012 – agora lei 12.852 de 2013  

neste artigo deverá ocorrer no prazo máximo de 360, 

contados da publicação da presente Lei, sob pena de 

restar ilegítima a cobrança dos valores referentes 

através de gestão coletiva. 

Art. 94. Cabe ao produtor fonográfico perceber dos 

usuários a que se refere o art. 68, e parágrafos, desta 

Lei os proventos pecuniários resultantes da 

execução pública dos fonogramas e reparti-los com 

os artistas, na forma convencionada entre eles ou 

suas associações. 

 Art. 9º Revoga-se o art. 94 da Lei nº 9.610, de 19 

de fevereiro de 1998. 

 Art. 14 Ficam revogados os artigos 97 a 100 da Lei nº 

9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e demais disposições 

em contrário. 

 

 Art. 15 Esta Lei entrará em vigor 90 dias após sua 

publicação. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor após decorridos 

120 (cento e vinte) dias de sua publicação oficial. 

 


