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Resumo: O sistema de gestão coletiva dos direitos autorais tem suporte efetivo e eficaz
principalmente na tecnologia da Sociedade da Informação, que aumenta as possibilidades de
atuação dos organismos que fiscalizam o uso das obras em nome dos titulares de direitos de
autor e de direitos conexos. A gestão coletiva, assim e particularmente nesta época de
revolução tecnológica, mostra-se indiscutivelmente como uma excelente possibilidade de
atender os interesses econômicos dos titulares desses direitos. Ao mesmo tempo, esta
sistemática enfrenta certa crise em decorrência de críticas vindas de vários lados à atuação do
órgão principal e centralizador da gestão coletiva sobre obras musicais e literomusicais no
Brasil, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição dos Direitos Autorais – ECAD.
Duas Comissões Parlamentares de Inquérito enfrentadas e a imposição, mesmo pendente de
recurso, de milionária multa ao ECAD pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica –
CADE bem ilustram nuances da crise e a necessidade de modificações na forma de atuação. A
Lei no 12.853, de 14 de agosto de 2013, trouxe novos mecanismos nesta linha de mira ao
firmamento autoralista brasileiro, cujos principais preceitos serão analisados neste artigo de
forma ilustrativa, na tentativa de construir um sistema de gestão coletiva ao mesmo tempo
mais eficaz e, especialmente, vinculado de forma plena a um sistema cultural e autoral mais
democrático e socialmente mais justo em termos amplos.
Palavras-chave: Direitos Autorais. Gestão coletiva. Lei no 9.610/1998. Lei no 12.853/2013.
ECAD.
Abstract: The collective management system of copyrights has effective and efficient support
mainly in the technology of the Information Society, which increases the possibilities of
action from organizations who supervise the use of works on behalf of copyright and related
rights holders. Collective management, particularly in this age of the technological revolution,
is indisputably an excellent possibility of granting the economical interests of these rights’
holders. At the same time, in Brazil this systematic faces certain crisis as a result of criticism
from various sides to actions of the main and centralizer organ of collective management on
music pieces and literary musical works, the Central Bureau of Collection and Distribution of
Royalties – ECAD. Two Parliamentary Committees of Inquiry faced, and also the imposing
on of a millionaire fine to the ECAD by the Administrative Council for Economic Defense CADE, even pending of resource, well illustrate nuances of such crisis and the need for
alterations in the way of actuating. Law no. 12.853, sanctioned at August 14, 2013, has
brought new mechanisms to the Brazilian authorial firmament, whose main precepts will be
analyzed in this article in an illustrative form as an attempt to building a collective
management system at the same time more effective and especially fully linked to a more
democratic and socially fair cultural and authorial system in broad terms.
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1 Introdução
Este texto busca fundamentar a gestão coletiva dos direitos autorais em tempos de
fantásticas inovações tecnológicas como uma maneira eficaz de bem sustentar os interesses
econômicos de titulares de direitos de autor e de direitos que lhes são conexos. Num primeiro
momento, pretende demonstrar a nova realidade da gestão coletiva na Sociedade da
Informação, e no segundo momento demonstrará, mesmo que de passagem, mas de forma
cabal, a crise que enfrenta o sistema unificado no ECAD no Brasil, ao ponto de ser
questionado no nível de atuação do CADE e com imposição de multa em valores
significativos.
Na sequência analisará, de forma pragmática, as principais alterações introduzidas no
sistema de arrecadação e distribuição e, em decorrência, na atuação do ECAD após a
promulgação da Lei no 12.853, de 14 de agosto de 2013.
Ao final, algumas breves considerações crítico-construtivas na tentativa de construir um
sistema de gestão de arrecadação e distribuição de direitos autorais em harmonia plena e mais
ampla possível com os ditames principiológicos do Estado Democrático de Direito.
2 A crise da gestão coletiva dos direitos autorais na Sociedade da Informação e a nova
formatação legal da atuação do ECAD
A gestão coletiva do Direito Autoral, historicamente concebida e formulada a partir de
um modelo anterior à revolução tecnológica da Sociedade da Informação, igualmente entra
em xeque na nova era, não sendo poucas as novas circunstâncias e interrogações que a
circundam. O próprio “modelo de negócios” circundante ao mundo dos direitos autorais
apropositado às obras musicais, passa por entranhada crise no atual contexto (WACHOWICZ,
SILVA, 2012, p. 345-346). As imensuráveis possibilidades de divulgação de obras musicais
trazidas á tona pelas redes sociais, no que de fato pode ser apelidado de “era da grande
exibição” (KEEN, 2012, p. 130-152) bem pinta esta nova realidade e a(s) crise(s) dela
oriunda(a)s, já que dá para afirmar num primeiro instante a possibilidade jurídica desta
disposição das obras musicais em rede pelos respctivos titulares (SCORZELLI, 2012, p. 39).
A nova realidade é tão complexa que as análises propostas também assumem esta
complexidade, indo desde uma visão estritamente futurista, que ressalta unicamente os
aspectos que a gestão coletiva enfrentará na era digital, até perspectivas pontuais que tratam,
por exemplo, dos guichês únicos (one-stop-shops), ou do papel dos Estados e os modelos de
gestão coletiva que virão a ser adotados (CORDEIRO, 2001, v. II, p. 33). No entanto, parece
clara a necessidade de se levar em conta as novas possibilidades de gestão de direitos na
Sociedade da Informação, uma vez que muitos conceitos tradicionais serão objeto de
redefinição no ambiente digital, pois as redes eletrônicas possibilitaram novas formas de
exploração que levam à indagação de quais direitos deverão ser geridos pela via coletiva ou
individualmente (PEREIRA, 2003, v. IV, p. 442).
Registre-se, por oportuno, que a nova situação comunicacional clama por uma
reformulação não somente da gestão coletiva que é objeto de foco aqui particularmente, mas
do padrão legal de Direitos Autorais no enfoque global (DIAS, 2012, p. 169).
A gestão coletiva é uma realidade que atende tanto os interesses dos autores e titulares
de direitos como dos utilizadores das obras autorais. Em relação aos primeiros, possibilita o
controle das utilizações e a arrecadação de receitas. Aos utilizadores das obras, torna possível
a existência de um organismo junto ao qual podem obter autorizações de utilizações das
obras, sem necessidade de negociação individual com cada titular de direitos (PEREIRA,
2003, v. IV, p. 436-437).

A ideia da gestão coletiva tem em sua gênese alguma relação com a própria tecnologia,
embora de menor alcance quando comparada à da atualidade, pois os titulares perceberam as
enormes dificuldades para a fiscalização e o acompanhamento, individualmente, das variadas
formas e dos mais amplos possíveis quadrantes de suas criações intelectuais. Não há como
negar, então, que seu aparecimento se dá como resposta à evolução tecnológica e à
correspondente utilização indiscriminada das obras e prestações (CORDEIRO, 2001, v. II, p. 33).
Indiscutivelmente, questões como qual o espaço que as grandes empresas e os grandes
setores de usuários vão comportar perante as possibilidades de utilização serão relevantes. No
entanto, mesmo com o novo modelo que surge, onde a tecnologia digital por certo assumirá
contornos importantes, há quem sustente que o atual modelo persistirá; vale dizer que as
utilizações digitais e sua consequente gestão não monopolizarão o mercado, mantendo-se
largo espaço para o modelo analógico (CORDEIRO, 2001, v. II, p. 35). Outros vão além e
concluem que somente as sociedades de gestão coletiva poderão fazer respeitar as
prerrogativas dos titulares de direitos, em decorrência do sistema de acordos de representação
recíproca que permitem recorrer aos serviços das homólogas estrangeiras
(DOUTRELEPONT, p. 92, 2000).
Neste tabuleiro, põe-se em xeque o papel que estará reservado para a gestão coletiva na
Sociedade da Informação:
Serão estas entidades ‘dispensáveis’ no ambiente digital? Acabarão estas entidades
por ser substituídas pelas empresas de conteúdos, que adquirem os direitos junto dos
autores, acrescentando-lhes o valor de produtores de bases de dados e negociando
directamente com os utilizadores os direitos adquiridos? Ou será que aquelas
entidades vão obter do legislador a concessão de privilégios de gestão em nome,
caro está, da protecção dos autores? (PEREIRA, 2003, v. IV, p. 445).

A indagação que se põe é: “O que esperar da gestão coletiva perante a expansão dos
meios informáticos?” Trata-se da problemática referida de forma dominante em relação às
novas tecnologias, e onde a posição dos titulares de direito em face destas alternativas assume
papel considerável (ASCENSÃO, 2002, p. 295). Como sustentou outro autor e é de amplo
domínio, não há mais como encarar qualquer atividade sem se valer da tecnologia, e isso vale
para todos os setores, todos os tamnhos de organização e todos os países (KLEINDORFER,
2012, p. 7). A preocupação constante com esta nova realidade tecnológica chega até a atuação
dos governos, e criou expressão denominada “economia digital” (SOUZA, VIDAL, e
ZWICKER, 2008, p. 209).
Na verdade, o que está em debate é a própria necessidade de não afastar o criador
intelectual do centro do Direito Autoral, pois na nova realidade as obras passam a ser tratadas
como um imenso número de dados, e não como criações intelectuais, e a digitalização e os
novos meios comunicacionais conduzem a um aumento significativo do uso de obras literárias
e artísticas, e a volatilidade que elas adquirem torna vulneráveis os titulares de direitos,
sujeitos a perder o domínio jurídico sobre elas (CORDEIRO, 2001, v. II, p. 33).
Aí a relevância da ideia de que o ponto de partida deve estar sempre no titular dos
Direitos Intelectuais (ASCENSÃO, 2002, p. 283). E com isso parece concordar Fuentes
(2003, p. 287):
[...] los creadores – autores y artistas intérpretes o ejecutantes – son los convidados
de piedra en el debate internacional acerca de la propriedad intelectual en el entorno
digital. Sus intereses no pueden identificarse enteramente con los de los grandes
grupos, de los cuales incluso pueden liberarse en un entorno de descentralización de
la distribución de los contenidos como es Internet; pero tampoco podrán ser
garantizados por el discurso de oposición a la propiedad intelectual, que no ha sido
capaz hasta el momento de formular los mecanismos para los creadores obtengan
una remuneración adecuada a su trabajo intelectual si se prescinde de los sistemas de

propiedad intelectual. Es necesario, pues, volver a situar a la creación y a sus
protagonistas en el centro del debate sobre la propiedad intelectual.

No aspecto interno do problema, ele conduz à necessidade de uma readequação da
formulação e do agir das próprias entidades de gestão coletiva, pois a nova configuração
implica entidades de gestão coletiva modernas, transparentes e rápidas. Elas deverão fazer uso
dos novos meios que o desenvolvimento tecnológico põe à disposição, para prestar serviços
mais adequados aos titulares de direitos e aos utilizadores de obras e prestações, efetivando
uma gestão coletiva tão eficaz e transparente quanto possível, em moldes não comparáveis
com os atuais que, indiscutivelmente, apresentam pontos de vulnerabilidade (CORDEIRO,
2001, v. II, p. 33). A nova realidade em comento demonstra que foram depositadas muitas
esperanças nos sistemas chamados de informação sobre os direitos; no entanto, há que se
observar se o Direito Intelectual, aparentemente protegido, não fica por fim dissolvido, como
um mero conteúdo entre os outros, o que não é bom para o Direito Autoral, “que ficaria
definitivamente ultrapassado por meras preocupações economicistas na Sociedade Global da
Informação” (ASCENSÃO, 2002, p. 299).
No entanto, a leitura das possibilidades tecnológicas é tão ampla que, inclusive neste
domínio, se verifica a probabilidade de seguir dois caminhos, embora opostos. No primeiro, a
multiplicação de utilizações permitidas tornará o exercício individual dos direitos muito mais
problemático do que é na atual conjuntura; de outro lado, na previsão de evolução em sentido
contrário, as novas técnicas de identificação digital, os objetos protegidos e a concessão
eletrônica de licenças de utilização tornarão possível uma gestão dos direitos mais
individualizada (CORDEIRO, 2001, v. II, p. 36). Esta última possibilidade inevitavelmente
reconduziria à gestão individual, e então “a gestão colectiva que apareceu como resposta à
evolução tecnológica que permitiu o uso massivo de obras e prestações se tornaria agora
dispensável em virtude dessa mesma evolução tecnológica”. Dito de outro modo, “a
exclusividade jurídica será, assim, reforçada por uma exclusividade técnica” (CORDEIRO,
2001, v. II, p. 36). Isso decorre das várias possibilidades que os mecanismos tecnológicos
põem ao dispor dos titulares interessados na fiscalização da utilização de suas criações, com
proteção por intermédio de aplicações da tecnologia informática, seja pela criptografia
(cifragem, assinaturas digitais e envelopes criptográficos) ou pela estenografia (a “marca
d’água” ou tatuagem eletrônica) (PEREIRA, 2003, v. IV, p. 440-441). Alguns juristas, como
Ascensão (2002, p. 301-303), entendem que nesta discussão se voltaria à análise dos atores
mais e menos poderosos neste domínio, já que as grandes empresas ou os mais importantes
titulares indiscutivelmente poderiam dispensar o recurso da gestão coletiva e bastar-se com
seus próprios meios, evitando intermediários e lançando seus próprios sistemas de gestão, o
que não ocorreria com os titulares comuns. O autor cita afirmação de Bill Gates de que “seria
possível futuramente controlar todas as utilizações com tal precisão e tal fiabilidade que os
mastodontes caros que são as sociedades de gestão coletiva estariam condenados a tornar-se
os dinossauros das autoestradas da informação” (ASCENSÃO, 2002, p. 301).
A Organização Mundial da Propriedade Intelectual realizou, em maio de 1997, em
Sevilha, um Fórum sobre o exercício e a gestão do Direito de Autor e dos Direitos Conexos
face aos desafios da tecnologia digital, cujas conclusões apontam para a defesa da
manutenção do atual modelo, que Ficsor (p. 111-112, 2002), ex-Diretor-Geral da instituição,
classifica como conclusões e princípios. Seriam conclusões:
1. necessidade de reforçar a gestão coletiva no mundo digital, especialmente em
áreas onde tem maior importância, como nas produções multimídia;
2. reforçar a liberdade de escolha aos titulares de direitos, entre gestão individual e
gestão coletiva, desde que os possam exercer diretamente na Internet, embora as
dúvidas se o modelo digital superará definitivamente o tradicional, analógico;

3. estão sendo desenvolvidas novas formas de gestão de direitos, que inclusive
mesclam gestão individual e gestão coletiva, como os “copyright clearence centres”,
bastante utilizados na administração de direitos reprográficos, constituindo-se em
fonte de licenciamento centralizado mas aplicando tarifas e condições distintas,
determinadas pelos titulares do direitos;
4. diante das inúmeras possibilidades que o aparato tecnológico disponível põe ao
alcance das entidades, mesmo aquelas sociedades “tradicionais” poderão sair deste
período mais fortalecidas e aperfeiçoadas;
5. principalmente em decorrência da multimídia, seja pelas produções off-line ou
pela utilização conjunta em redes digitais globais de diferentes categorias de obras e
prestações envolvidas, demonstra a necessidade de “coligações” das entidades, de
modo a possibilitar uma fonte centralizada de operações (one-stop shops), ou numa
cooperação genérica, que pode, inclusive, se dar com a participação individual do
titular nesta formatação.

E os princípios são, basicamente, três:
1. a tecnologia digital é apenas mais uma das tecnologias e coexistirá pacificamente
com o mundo analógico, não havendo razão para negligenciar estas formas
tradicionais de gestão, que continuarão existindo;
2. a questão da escolha do modelo de gestão, se coletivo ou individual, não pode
assentar-se unicamente nas possibilidades tecnológicas que a atual técnica possibilita
agora a este, mas fixar-se nas razões maiores que levaram à fundação do sistema,
especialmente de que em conjunto o exercício dos direitos é mais eficaz, sendo um
equívoco esquecê-lo apenas porque surgiu nova tecnologia;
3. confirmação da natureza exclusiva dos direitos básicos dos autores e dos direitos
conexos nas redes de comunicação do novo mundo digital, não existindo razão ou
justificação plausível para restringir os direitos exclusivos somente porque se
verificam novos desenvolvimentos tecnológicos (FICSOR, p. 111-113, 2002).

Assim, é possível perceber a manutenção da gestão coletiva do Direito Autoral, mesmo
que com outro modelo, talvez deixando de ser de amplitude nacional para ser planetária,
acompanhando a evolução do próprio Direito Autoral, implicando a criação de infraestruturas
que, sob os aspectos humano e material, dificilmente serão compatíveis com uma gestão
individualizada, e ainda na clara necessidade de cooperação global entre as várias entidades
de gestão representativas de todos os direitos que salvaguardem as necessidades culturais que
a gestão coletiva visa prover (CORDEIRO, 2001, v. II, p. 38-39).
Esta cooperação se daria, na visão de Ascensão (2002, p. 304), em duas perspectivas:
“- cooperar para responder aos novos retoss e não se tornar um obstáculo à expansão das
obras intelectuais; - cooperar para não uniformizar, como alternativa à formação de grandes
centrais que apagariam a diversidades e esmagariam o titular de direitos”. Sempre com a
atenção redobrada para que se evite que o paradigma neste domínio seja, afinal, o
fortalecimento incessante das empresas de conteúdos e dos que ficam a jusante delas, “para as
quais haver ou não titularidade de direitos intelectuais é indiferente, porque todos os
conteúdos se equivalem” (ASCENSÃO, 2002, p. 304).
Um processo na esfera de atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica –
CADE –, que teve julgamento em 20 de março de 2013, literalmente “sacudiu” o mundo dos
Direitos Autorais em terra brasilis. Nesse feito figuram no polo passivo o Escritório Central
de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais – ECAD e outras seis instituições:
Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais (SICAM), Sociedade Brasileira
de Autores Compositores e Escritores de Música (SBACEM), Associação de Músicos,
Arranjadores e Regentes (AMAR), Associação Brasileira de Música e Artes (ABRAMUS),
Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais (SOCIMPRO), e
União Brasileira de Compositores (UBC). Expediu-se ementa autoexplicativa que aqui se
reproduz na íntegra para interpretação diante de sua riqueza:

O Plenário, por unanimidade, determinou a condenação de todos os representados,
com fundamento nos artigos 20 e 21 da Lei no 8.884/94. O Plenário, por maioria,
considerou todos os representados incursos nos artigos 20, I c/c o artigo 21, I, II e
XXIV da Lei no 8.884/1994, bem como considerou o Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição – ECAD incurso também nos artigos 20, I, II e IV c/c o
artigo 21, IV e V da Lei no 8.884/1994, e condenou-os ao pagamento de multa, a ser
comprovada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta decisão, nos
seguintes termos: (i) Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, no
valor de R$ 6.416.460,00 (seis milhões, quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e
sessenta reais); (ii) União Brasileira de Compositores – UBC, no valor de R$
5.347.050,00 (cinco milhões, trezentos e quarenta e sete mil e cinquenta reais); (iii)
Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais −
SOCIMPRO, no valor de R$ 5.347.050,00 (cinco milhões, trezentos e quarenta e
sete mil e cinquenta reais); (iv) Associação Brasileira de Música e Artes –
ABRAMUS, no valor de R$ 5.347.050,00 (cinco milhões, trezentos e quarenta e
sete mil e cinquenta reais); (v) Associação de Músicos Arranjadores e Regentes –
AMAR, no valor de R$ 5.347.050,00 (cinco milhões, trezentos e quarenta e sete mil
e cinquenta reais); (vi) Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores
de Música – SBACEM, no valor de R$ 5.347.050,00 (cinco milhões, trezentos e
quarenta e sete mil e cinquenta reais); (vii) Sociedade Independente de
Compositores e Autores Musicais – SICAM, no valor de R$ 5.347.050,00 (cinco
milhões, trezentos e quarenta e sete mil e cinquenta reais), bem como às demais
penalidades impostas, tudo nos termos do voto do Conselheiro Relator. Vencidos os
Conselheiros Marcos Paulo Verissimo e Ana Frazão, que divergiram quanto à
tipificação das condutas classificadas pelo Conselheiro Relator como hipóteses
adicionais de abuso de posição dominante, quanto à imposição das sanções
comportamentais previstas no parágrafo 464, incisos III a VII do voto do
Conselheiro Relator, substituindo-os pelos seguintes: que as Representadas
abstenham-se de formular e impor tabelas unilaterais de preços, cessando
imediatamente sua utilização; que ao invés engajem-se na negociação bilateral de
condições de contratação com usuários ou associações de usuários, devendo, em
caso de não ser possível atingir acordo, licenciar desde logo os direitos em apreço,
recorrendo, em seguida, para o arbitramento judicial ou extrajudicial do preço e das
condições de contratação; que as Requerentes se abstenham de impor condições
fixas de contratação do tipo blanket licence ou one stop shop, abrindo-se à
negociação de licenças parciais sempre que isso for de interesse do usuário,
determinando ainda a condenação dos representados ao pagamento de multa, a ser
comprovada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta decisão, nos
seguintes termos: (i) Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, no
valor de 4.200.000 de UFIR; (ii) União Brasileira de Compositores – UBC, no valor
de 3.500.000 de UFIR; (iii) Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de
Direitos Intelectuais – SOCIMPRO, no valor de 3.500.000 de UFIR; (iv) Associação
Brasileira de Música e Artes – ABRAMUS, no valor de 3.500.000 de UFIR; (v)
Associação de Músicos Arranjadores e Regentes – AMAR, no valor de 3.500.000 de
UFIR; (vi) Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música –
SBACEM, no valor de 3.500.000 de UFIR; (vii) Sociedade Independente de
Compositores e Autores Musicais – SICAM, no valor de 3.500.000 de UFIR. O
Presidente Substituto, Ricardo Machado Ruiz e o Conselheiro Marcos Paulo
Verissimo apresentarão declarações de voto por escrito (BRASIL, CADE, 2013).

A decisão pendente de recurso, é necessário que se frise, indiscutivelmente passa a ser
um marco na interpretação dos direitos autorais no Brasil, maximamente pela nova
interpretação que cimenta a respeito da atuação de instituições de gestão coletiva na defesa de
seus representados.
Não há dúvidas de que a gestão coletiva dos direitos autorais é uma excelente
alternativa para defender os autores, singularmente aqueles que são “trabalhadores de direitos
autorais” e sobrevivem de seu labor intelectual. A forma como se concretiza a gestão coletiva
é que pode (e deve!) ser repensada no bojo das transformações legislativas que deverão ser
levadas a cabo.

Houve ou não abuso de direito na atuação dessas instituições? As respostas ficarão para
o porvir, após a tramitação e o julgamento dos recursos cabíveis.2
Como já se sustentou com maior profundidade alhures, entre outros autoralistas que
enfocam a crise do modelo autoralista contemporâneo, os direitos autorais no Brasil precisam
ser redimensionados (ADOLFO, 2008). Afinal, como bem foca Barroso (2007, [nãopaginado]), torna-se difícil o cotejo entre direito privado e justiça social em uma ordem
jurídica civil esteada na economia de mercado. Para ele, “corrigir esta distorção consiste em
uma tarefa inarredável do Estado Democrático de Direito”.
Esta situação estava envolta em uma polêmica maior, que se dava desde as várias
discussões públicas feitas para tratar de um Anteprojeto de nova Lei de Direitos Autorais
brasileira, uma iniciativa capitaneada pelo Ministério da Cultura (MinC).
A instalação de mais uma Comissão Paralamentar de Inquérito no Congreso Nacional
bem ilustrou o estado de ânimos existente no que concerne à temática, mormente com relação
à atuação do ECAD, tanto que era denominada por muitos “CPI do ECAD”.
A própria concepção da supervisão estatal da atuação das entidades de gestão coletiva,
com todas as polêmicas e críticas que não serão objeto de perquirição aqui por questões de
foco e de espaço, não é nova (SOARES FILHO, 2012, p. 106-117).
Tudo desaguou na promulgação, em 14 de agosto de 2013, da Lei no 12.853, que
“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”.
Passa-se a uma breve análise dos principais pontos de inovação trazidos, mesmo que em
voo de pássaro.
Logo no início, é acrescentado o inciso XIV ao artigo 5o da Lei no 9.610, definindo
como titular originário “o autor de obra intelectual, o intérprete, o executante, o produtor
fonográfico e as empresas de radiodifusão”. Esta definição legal tem importância na medida
em que, nas disposições seguintes da lei, serão incorporadas prerrogativas que serão restritas
aos titulares originários, o que significa dizer que com vedação a herdeiros ou outros titulares,
como cessionários, por exemplo.
O novo parágrafo 6o do artigo 68 da Lei dos Direitos Autorais alterou o mesmo
parágrafo na forma atualmente erigida, alterando o dever de prestar as informações
pertinentes à execução ou exibição pública do empresário ao usuário, o que é uma
modificação que merece relevo. Além da relação completa das obras e fonogramas utilizados,
no que não difere muito da atual perspectiva, obriga o usuário a tornar público e de livre
acesso este rol, ainda divulgando os valores pagos em seu sítio eletrônico ou no local de
comunicação e em sua sede.
Também foi introduzido um parágrafo 8o no mesmo artigo 68 dando prazo até o décimo
dia útil do mês imediatamente posterior da utilização das obras às empresas cinematográficas
e de radiodifusão para a divulgação da respectiva relação de obras, valores pagos e demais
dados exigidos.
Outra prescrição digna de registro é aquela que foi introduzida pela Lei no 12.853 no
artigo 97 da Lei de Direitos Autorais, sustentando que as associações de arrecadação das quais
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O pesquisador autor destas linhas já solicitou ao CADE cópia integral do feito, para novos estudos e
ampliações.

trata o caput “exercem atividade de interesse público, por determinação desta Lei, devendo
atender a sua função social”.
Os parágrafos 5o e 6o acrescentados ao artigo 97 são importantes na medida em que
afirmam que somente os titulares de direitos de autor ou de direitos conexos poderão votar e
ser votados nas respectivas associações de gestão coletiva de arrecadação autoral, bem como
assumir cargos diretivos nas ditas agremiações.
O artigo que mais sofreu alterações foi o de no 98, que na atual construção tem um
parágrafo único (que se transformou com mudanças no parágrafo 15 com modificações) e
agora tem 16 parágrafos.
O parágrafo 1o diz que os atos de cobrança referidos no caput somente são lícitos para
as associações que obtiverem habilitação em órgão da Administração Pública Federal, como
prevê na sequência o artigo 98-A, e também foi somado ao Digesto Autoral brasileiro.
O parágrafo 2o é importante ao determinar que as associações de arrecadação deverão
adotar os princípios da isonomia, da eficiência e da transparência em suas ações de cobrança
pela utilização das obras.
Na fixação dos preços a serem cobrados pela utilização das obras, as associações estão
compelidas por força de lei a obervar a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização
de suas obras. É o que impõe o parágrafo 3o do artigo 98 agora ampliado.
O parágrafo seguinte (4o) leva em conta a importância da execução pública no exercício
de suas atividades e as particularidades de cada segmento, dispondo que a cobrança será
sempre proporcional ao grau de utilização das obras e fonogramas pelo usuário. Minúcias
desta operacionalização são remetidas ao regulamento posterior da lei ora em comento.
Imposição de tratamento aos sócios de forma equitativa e vedando desigualdade neste
aspecto é a novidade da redação do parágrafo 5o.
O parágrafo 6o do artigo 98 é um pouco mais extenso, impondo às associações de gestão
coletiva um cadastro centralizado de todos os contratos, declarações ou outros documentos de
qualquer natureza comprobatórios de autoria e titularidade das obras e fonogramas, bem como
as participações inidividuais neles. O parágrafo refere que esta medida visa prevenir o
falseamento de dados e as fraudes e promover a desambiguação de títulos similares de obras.
Estas informações do parágrafo 6o são de interesse público e o acesso a elas deve ser o
mais amplo possível, efetivado de forma gratuita por meio eletrônico aos interessados. Igual
prerrogativa de acesso tem o Ministério da Cultura. É o que instaura o parágrafo 7o do artigo 98.
Se as informações referidas no parágrafo 7o forem inconsistentes, o parágrafos seguinte
(8 ) institui a prerrogativa ao Ministério da Cultura de determinar retificações e demais
medidas necessárias, consoante o rito que definirá o futuro regulamento próprio dessas regras,
sempre e em todo caso observando a ampla defesa e o contraditório como princípios
constitucionais.
o

Bastante interresante em época de utilização plena de computadores e outros
instrumentos de acesso na Sociedade da Informação é o edificado no parágrafo 9o do artigo 98
da Lei dos Direitos Autorais, compelindo as associações a disponibilizarem sistema de
informação para comunicação periódica pelo usuário da totalidade de obras e fonogramas
utilizados. O sistema servirá, ainda, para que os titulares de direitos possam averiguar os
valores arrecadados e distribuídos.
O 10o parágrafo ordena que os créditos e os valores não identificados deverão ficar à
disposição dos titulares pelo prazo de cinco anos, sendo distribuídos à medida de sua

identificação. No parágrafo 11 o comando legal consigna que, passado este quiquênio sem
identificação dos créditos e dos valores retidos, eles serão distribuídos aos titulares de direitos
de autor e direitos conexos na mesma rubrica em que foram arrecadados e na proporção de
suas arrecadações nos cinco anos anteriores, sendo proibida sua designação para outro fim.
O princípio da proporcionalidade mais uma vez entra em cena no parágrafo 12 ao este
referir que a taxa de administração praticada pelas associações nos atos de arrecadação e
distribuição de direitos autorais deverá ser proporcional ao custo real de suas operações,
levando-se em conta as peculiariedades de cada uma delas.
Os parágrafos 13 e 14 estão relacionados aos dirigentes das associações. O primeiro
estabelece mandato de três anos, facultando-se uma reeleição por meio de novo certame, e o
segundo firma atuação direta aos dirigentes na gestão através de voto pessoal, desautorizando
atuação por representação.
O parágrafo 15, como dito antes, praticamente manteve idêntica redação do atual
parágrafo único do artigo 98, especialmente inserindo um prazo mínimo de 48 horas para a
prática pessoal dos atos de defesa de seus direitos referidos no caput do dispositivo.
Por fim, o parágrafo 16 faculta às associações a destinação de 20% (vinte por cento) da
totalidade ou parte dos recursos arrecadados para ações de caráter cultural e social que
amparem os associados de forma coletiva.
Outro dispositivo legal do novel diploma que, de certa forma, faz modificações dignas
de nota é o parágrafo 4o agora introduzido no artigo 99: prevê que a parcela do valor
arrecadado destinada aos titulares não pode ser em um ano inferior a 77,5%, aumentando-se
em 2,5% ao ano até chegar a 85% em quatro anos.
O parágrafo 8o deste mesmo artigo 99 prevê em sua nova redação que as associações
devem estabelecer e unificar o preço de seus repertórios junto ao ente arrecadador para fins de
cobrança.
Fora estas alterações no texto da Lei no 9.610, outros dispositivos lhe foram acrescidos,
a começar pelo artigo 98-A, que fixa a dependência do exercício das atividades de cobrança à
habilitação anterior em órgão da Administração Pública Federal de acordo com o previsto em
regulamento, e sinaliza para a prática necessária de transparência nas ações, com exigência de
todos os requisitos legais e apresentação de demonstrativos, cadastros, contratos, estatutos,
atas, relatórios, acordos, e até planos de cargos e salários. Estes documentos todos deverão ser
apresentados anualmente ao Ministério da Cultura.
O artigo 98-B também caminha na linha da transparência ao ordenar em seus sete
incisos ações dos órgãos de arrecadação junto aos titulares de direitos autorais e ao público
consumidor, de modo a aperfeiçoar o sistema e torná-lo mais cristalino e eficaz.
A prestação de contas obrigatória aos associados encontra esteio no novo artigo 99-C.
Se as contas não forem prestadas ao titular, poderá o Ministério da Cultura, após provocado,
exigi-lo da associação, na forma prevista no regulamento.
A vinculação das associações de arrecadação e distribuição de direitos autorais ao
sistema concorrencial erigido na legislação própria que regula a prevenção e a repressão às
infrações contra a ordem econômica é a novidade instituída pelo artigo 99-B da Lei no 9.610
introduzido pela Lei no 12.853.
O artigo 100-A também inovou ao dizer que os dirigentes das associações em comento
respondem solidariamente com seus bens particulares por desvio de finalidade ou no que tem
a ver com o inadimplemento das obrigações para com os associados com dolo ou culpa.

A possibilidade de solução de eventuais litígios entre usuários e titulares de direitos
autorais ou seus mandatários por meio de mediação ou de arbitragem é a inovação do artigo
100-B, que também surge no ordenamento legislado neste instante.
Finalizando, o artigo 7o prediz que o Ministério da Cultura constituirá no prazo e nos
termos previstos em regulamento comissão permanente para 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”.
Muitas são as questões econômicas que circundam os Direitos Intelectuais em geral e
pontualmente os Direitos Autorais e a gestão coletiva destes. As questões em torno do custo
da cultura, no entanto, não podem ser colocadas de lado no instante em que de forma muito
justa e própria se labora para melhor proteger os titulares. Afinal, uma das hipóteses
econômicas reiteradas é aquela que entona que quanto maiores os custos de transação, menos
provável será que a legislação reconheça direitos de propriedade de amplo alcance para
regular estes negócios jurídicos (LANDES, POSNER,2006, p. 546).
A Lei no 12.853 foi sancionada em 14 de agosto de 2013. Publicada em 15 de agosto de
2013, entrará em vigor dia 15 de dezembro deste ano, em decorrência do prazo de 120 (cento
e vinte) dias da publicação previsto em seu artigo 10.
Aqui se estabeleceu uma breve (re)eitura da gestão coletiva dos Direitos Autorais no
Brasil. Não há dúvida de que tantas outras serão formadas nos próximos tempos em asserções
que, desde já, se anunciam e são trazidas neste texto inicial e provocatório.
3 Conclusão
O sistema autoral legislado é fruto do final do século XIX. É dele a Convenção de
Berna, que já no quase século XX regulou num primeiro instante, em nível internacional, a
construção do modelo de Direitos Autorais que se espalhou mundo afora, mormente naquele
oriundo do sistema francês que imperou na Europa continental.
Este modelo hoje está em crise por vários fatores, desde a regulação, que deve ser
urgentemente atualizada em decorrência, principalmente, do verdadeiro tsunami ocorrido no
modelo a partir da nova realidade imposta pela tecnologia, até a adequação das previsões
infraconstitucionais aos princípios emanados da Constituição Federal.
Os focos e os níveis de conflitos, então, são inúmeros. E não são restritos às obras
musicais, vão muito além e para criações de outros naipes, como bem faz notar Allan Rocha
de Souza (2013).
O trato dos cuidados com os interesses daqueles que vivem de suas criações intelectuais
em nível de obras musicais e lítero-musicais tem um bom sustentáculo na gestão coletiva de
direitos autorais.
Este padrão, no entanto, enfrenta ao mesmo tempo igual crise, como no que pertine ao
modelo global de Direitos Autorais. De um lado, o extasiamento com o que a técnica de
possibilidades cada vez mais infinitas mostra ser possível alcançar com os novos mecanismos
em instantes, e de outro, um sistema que, de certo modo, se configura como injusto ao tirar de
seu epicentro aquele que deveria ser sempre a figura principal, o autor.
Inacreditavelmente, foi construído um Direito Autoral no qual se tem a impressão de
que o sujeito menos importante é o autor. Dito de outro modo, se poderia falar em Direitos
Autorais sem autores (PINHEIRO, 2012). E isso, é claro, é inadmissível.

Nesta linha de mira, e para melhor e mais eficazmente proteger os autores,
especialmente aqueles que sobrevivem desta atuação cultural, a denominada gestão coletiva
dos Direitos Autorais é, indubitavelmente, uma boa solução para a proteção dos titulares, seja
de direitos de autor de forma estrita ou dos direitos conexos (particularemente os dos artistas,
intérpretes e executantes musicais).
A técnica fantástica destes anos, sem dúvida, muito agregará nesta perspectiva.
A atuação desde 1973 (com a Lei de então, a de no 5.988) de um órgão central
arrecadador único, o ECAD, no entanto, sempre foi alvo de críticas de vários atores deste
teatro, de titulares de direitos autorais a empresas e passando pelo público consumidor. Em
alguns instantes chegou a ser unanimidade.
Observe-se, ainda, como uma boa ideia pode se perder em um emaranhado burocrático
e econômico de várias significações. A gestão coletiva, e nela o ECAD, sem dúvida, são
excelentes ideias e estampam várias possibilidades.
Agora, a crise é a mesma: o ECAD não pode ser maior que o autor. Ou sufocá-lo. E a
gestão coletiva não pode deixar de levar conta interesses outros do público consumidor,
muitas vezes garantidos por sustentáculos também constitucionais como são os Direitos
Autorais. O direito à educação, à cultura e à informação são alguns deles.
Passados 40 anos, após Comissões Parlamentares de Investigação de sua atuação, e
ainda de ter sido parte passiva em processo administrativo no CADE com imposição de multa
significativa, a gestão coletiva em geral e o ECAD particularmente terão nova configuração
no Brasil em 15 de dezembro de 2013, com a entrada em vigor da Lei no 12.853.
Os dispositivos aqui analisados demonstram que, ao menos em tese e na construção
legal, os autores estarão no centro do sistema, que observa também com olhar atento o
interesse dos consumidores.
Democracia e transparência são valores que emergem cristalinamente no novo sistema
construído na Lei de Direitos Autorais com as alterações introduzidas.
Oxalá os dados estatísticos e a prática do porvir comprovem que estávamos certos ao
assim construir. E os autores que sobrevivem de sua arte possam ser o verdadeiro centro do
sistema autoralista pátrio, continuando no futuro cada vez mais a construir um país de mais
paz, harmonia e justiça social com sua arte transformadora e libertadora.
Referências
ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Obras privadas, benefícios coletivos: a dimensão pública do
Direito Autoral na Sociedade da Informação. Porto Alegre: safE, 2008.
ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da Internet e da Sociedade da Informação. Rio de
Janeiro: Forense, 2002.
BARROSO, Lucas Abreu. Propriedade privada, justiça social e cidadania material. São
Paulo: PUCSP, 2007, [não-paginado]. Disponível em: <https://docs.google.com/document/
d/1uiOTk07qScwb6iBcxAi77g5425P2CDbaGllLkJ4j_9k/edit?pli=1>. Acesso em: 30 abr.
2013.
BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Processo no
08012.003745/2010-83. Associação Brasileira de Televisão por Assinatura – ABTA X
Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais (SICAM) e outras (6)
entidades. Brasília, 20 de março de 2013. Disponível em: <www.cade.gov.br>. Acesso em: 30
abr. 2013.

CORDEIRO, Pedro João Fialho da Costa. A Gestão Colectiva na Sociedade da Informação.
In: Direito da Sociedade da Informação. Coimbra: Coimbra, 2001. V. II. p. 33-39.
DIAS, Thales Lordão. A proteção dos direitos autorais na Internet. In: MARQUES, Jader;
SILVA, Maurício Faria da (Org.). O Direito na era digital. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2012, p. 165-174.
DOUTRELEPONT, Carine. Razão de ser das Sociedades de Gestão de Direitos: importância,
actividade e desenvolvimentos recentes. Temas de Propriedade Intelectual, Lisboa:
Principia/APEPI, n. 2 a 4, p. 62-92, 2000.
FICSOR, Mihály. Gestão colectiva de direitos em ambiente digital. Temas de Propriedade
Intelectual, Lisboa: Principia/APEPI, n. 8 a 10, p. 105-113, 2002.
FUENTES, Celeste Gay. El Derecho de Propiedad Intelectual: por un nuevo equilibrio entre
creadores e interés general. In: BUSTAMANTE, Enrique (Coord.). Hacia un nuevo sistema
mundial de comunicación: las industrias culturales en la era digital. Barcelona: Gedisa,
2003. p. 257-296.
KEEN, Andrew. Vertigem digital: por que as redes sociais estão nos dividindo, diminuindo e
desorientando. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.
KLEINDORFER, Paul R. O desafio das redes: estratégia, lucro e risco em um mundo
interligado. Porto Alegre: Bookman, 2012.
LANDES, William M.; POSNER, Richard A. La estrutura económica del Derecho de
propriedad intelectual e industrial. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 2006.
PEREIRA, Alexandre Dias. Gestão individual e colectiva do Direito de Autor e dos direitos
conexos na Sociedade da Informação. In: Direito da Sociedade da Informação. Coimbra:
Coimbra, 2003. V. IV, p. 433-453.
PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. Da “Obra sem Autor” ao “Autor sem Obra”: Cultura e Inclusão
Tecnológica na Recomposição do Direito de Autor. In: WACHOWICZ, Marcos; PRONER,
Carol. Inclusão tecnológica e direito à cultura: movimentos rumo à sociedade democrática
do conhecimento. Florianópolis: Funjab, 2012, p. 261-281.
SOARES FILHO, Sidney. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) e
a gestão coletiva dos direitos autorais da música no Brasil: inovações e polêmicas.
Fortaleza: Premius, 2012.
SCORZELLI, Patrícia. O regime do Direito do Autor em ambiente digital. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2012.
SOUZA, Allan Rocha. Direitos autorais e as obras audivisuais: entre a proteção e o acesso.
In: SCHREIBER, Anderson (Coord.). Direito e Mídia. São Paulo: Atlas, 2013, p. 255-280.
SOUZA, Cesar Alexandre de; VIDAL, Antonio Geraldo da Rocha; ZWICKER, Ronaldo.
Grau de informatização de empersas. In: POLIZELLI, Demerval L.; OZAKI, Adalton
M.(Org.). Sociedade da Informação: os desafios da era da colaboração e da gestão do
conhecimento. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 209-260.
WACHOWICZ, Marcos; SILVA, Guilherme Coutinho. Novos moinhos de vento: direitos
autorais musicais e sociedade informacional. In: WACHOWICZ, Marcos (Coord.). Direito
da Sociedade da Informação & Propriedade Intelectual. Curitiba: Juruá, 2012, p. 320-359.

