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PRINCÍPIOS GERAIS DOSPRINCÍPIOS GERAIS DOS 
DIREITOS AUTORAIS

Proteção às obras artísticas literárias e ç
científicas
Bens móveis, intangíveis, não consumíveis
Direito de Propriedade
Direitos exclusivos dos criadores -
proteção ao criador intelectualproteção ao criador intelectual
Necessidade de autorização prévia e 
expressap
Interpretação restritiva dos negócios 
jurídicos



DIREITO DE PROPRIEDADE

Ұ BENS
ó i

Ұ GESTÃO DOS BENS
móveis
intangíveis

gestão de natureza 
privada

possuem 
legítimos 
proprietários

gestão individual 
e/ou gestão 
coleti aproprietários 

e/ou titulares
coletiva



TÍTULO GRATUITOTÍTULO GRATUITO

AUTORIZAÇÃO PRÉVIAAUTORIZAÇÃO PRÉVIA

TÍTULO ONEROSOTÍTULO ONEROSO
PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAISPAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS

ROYALTIESROYALTIESROYALTIESROYALTIES



A FORMA DE GESTÃO

Gestão para a outorga das 
autorizações de usoç

Gestão individual Gestão coletiva



O QUE É GESTÃO COLETIVAO QUE É GESTÃO COLETIVA

A reunião de titulares de direitos em uma 
i i bid d i di iassociação incumbida de gerir seus direitos 

patrimoniais;
em regra associações de natureza privada eem regra, associações de natureza privada e 
sem fins lucrativos, constituídas para 
exercício e defesa de direitos;
A associação geralmente se torna mandatária
dos titulares de direitos seus associados.



A gestão coletivaA gestão coletiva 
brasileira

Arts. 97 a 100 da Lei nº 9.610/98;
associação sem finalidade de lucro / mesmo 
associados os titulares podem praticar atos 
de defesas de seus direitos desde quede defesas de seus direitos, desde que 
comunicando previamente à associação 
(manutenção do direito de livre associação);( ç ç )
associações estrangeiras serão representadas 
no Brasil por suas congêneres;
filiação a apenas uma associação para 

direitos de mesma natureza;



cont.cont.

o ato de filiação torna a associação 
mandatária para a prática de atosmandatária para a prática de atos 
necessários à defesa dos direitos na esfera 
judicial e extrajudicial;
a representação dos titulares de direitos e 
de seus repertórios pelas associações;
as associações são responsá eis pelaas associações são responsáveis pela 

documentação do repertório de músicas e 
fonogramas; 
pluralidade de associações;
art. 99 - associações manterão um 

i ó i l itó i C t l descritório central - Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição - ECAD



DIREITO DE COMUNICAÇÃO 
PÚBLICAPÚBLICA

execução musical/ radiodifusão/ sonorização 
ambiental; captação de transmissão de 

ã d ádi / d lprogramação de rádio e tv/ emprego de alto-
falantes/emprego de satélites e sistemas de 
fios ou similares;fios ou similares;
a noção de local de frequência coletiva;
a autorização de natureza forfetária –a autorização de natureza forfetária 
“blanket license”.



OS TITULARES - músicaOS TITULARES música

• Autores /Autores / 
Compositores

• Editores Musicais/ 
Direitos deDireitos de

Sub editor
• Versionistas / 

Ad t d

Direitos de Direitos de 
autorautor

Adaptadores

• Intérpretes
• Músicos DireitosDireitos

Acompanhantes
• Produtores 

Direitos Direitos 
conexosconexos

Fonográficos



ECAD – Escritório Central de Arrecadação eECAD Escritório Central de Arrecadação e   
Distribuição

(criado pelo art. 115 da Lei nº 5.988/73)

i d l i õ d tit l dorganizado pelas associações de titulares de 
direitos de autor e de direitos conexos;
mantido pelo art. 99 da Lei nº 9.610/98;mantido pelo art. 99 da Lei n  9.610/98;
O ECAD é o escritório que, mantido e gerido 
pelas associações de gestão coletiva 
brasileiras, desempenha em nome dessas 
associações as tarefas de arrecadar e 
distribuir direitos de autor e conexos 
decorrentes da execução pública de obras 
musicais, lítero-musicais e fonogramas, 
exibição de obras audiovisuais radiodifusãoexibição de obras audiovisuais, radiodifusão 
e transmissão por qualquer modalidade.



O ECAD
Licencia/autoriza o uso de obras musicais, 
lítero-musicais e fonogramas, obedecendo os 
i d di i f d ilitipos de direitos e as formas de utilização 

das quais se incumbe, em todo o território 
nacional em nome das associações que onacional, em nome das associações que o 
compõem;
unifica valores a serem cobrados e critérios 
de cobrança e de distribuição;
centraliza a arrecadação e distribuição da 
retribuição autoral;
autorização e as conseqüentes arrecadação e 
distribuição contemplam o repertório nacional 
e estrangeiro das associações;



contcont.

administrado pelas associações que 
éicompõem sua Assembléia Geral;

sem finalidade lucrativa;
atua como substituto processual dosatua como substituto processual dos 
titulares de direitos;
recebe 17% sobre o montante arrecadado 
para s as despesas de man tençãopara suas despesas de manutenção;
associações recebem 7,5% sobre o total 
arrecadados para suas despesas;
Titulares recebem 75,5% do total 
arrecadado.



A EstruturaA EstruturaA Estrutura A Estrutura 
organizacional do ECADorganizacional do ECAD

Assembléia Geral - formada pelasAssembléia Geral - formada pelas 
associações de titulares de direitos, que 
criam os Regulamentos de Arrecadação e 
Distribuição, nos quais estão fixadas asDistribuição, nos quais estão fixadas as 
regras de cobrança e distribuição dos 
valores arrecadados;
Superintendência - formada porSuperintendência - formada por 
profissionais contratados para exercerem 
funções específicas: administrativa, 
financeira, jurídica, arrecadação,financeira, jurídica, arrecadação, 
distribuição, TI, marketing, operações, RH
www.ecad.org.br



ECADECAD

Peguntas e respostas



Os usuários de músicaOs usuários de música

Art. 68 - parágrafo 3º - enumeração p g
exemplificativa;
necessidade de obtenção de 
autorização prévia (parágrafo 4º);autorização prévia (parágrafo 4º);
obrigação de fornecer a lista de 
músicas e fonogramas executados,músicas e fonogramas executados, 
indicando seus respectivos autores, 
intérpretes e produtores;
Arts. 105 e 109  da Lei Autoral



Principais teses

DE CARÁTER GERAL
bis in idem
obras em domínio públicoobras em domínio público

HOTÉIS
número de aposentosnúmero de aposentos
extensão do lar
t d ã / f titaxa de ocupação/efetiva 
utilização

ENTIDADES PÚBLICASENTIDADES PÚBLICAS
eventos sem finalidade lucrativa
caráter social da utilização



Principais teses

ACADEMIAS DE GINÁSTICAACADEMIAS DE GINÁSTICA
natureza didática

t fi lid d l tieventos sem finalidade lucrativa
caráter social da utilização

EXIBIDORES CINEMATOGRÁFICOS
direitos autorizados na origemg
obras por encomenda



ú º63ú º63Súmula nº63Súmula nº63

“São devidos direitos 
autorais pela retransmissão 
radiofônica de músicas em 
estabelecimentos comerciais”

1 12 19921.12.1992



ú º 261ú º 261Súmula nº 261Súmula nº 261

“A cobrança de direitos autorais 
pela retransmissão radiofônica pe a et a s ssão ad o ô ca
de músicas, em estabelecimentos 
hoteleiros, deve ser feita 
conforme a taxa média de 
utilização do equipamento, 
apurada em liquidação.”

13.3.2002



As associações de As associações de 
gestão coletiva gestão coletiva 
brasileirasbrasileirasbrasileirasbrasileiras

SBAT S i d d B il i d A tSBAT - Sociedade Brasileira de Autores 
Teatrais (obras dramáticas e dramático-
musicais);
ADDAF - Associação Defensora de Direitos 
Autorais (direito de reprodução);
ABRAMUS, UBC, SADEMBRA, SBACEM,ABRAMUS, UBC, SADEMBRA, SBACEM, 
SOCINPRO, SICAM, AMAR, ASSIM, ABRAC -
direitos de execução pública musical, 
transmissão e exibição audiovisual;transmissão e exibição audiovisual;
ABDR - Associação Brasileira de Direitos 
Reprográficos

i i i iAUTVIS – Associação de Artistas Visuais



Outras associações (não de 
gestão coletiva)

UBEM - União Brasileira de Editores de U U ão as e a de d to es de
Música;
ABPD - Associação Brasileira de 
Produtores de Discos;Produtores de Discos;
ABMI – Associação Brasileira da Música 
Independentes;
APDIF - Associação de Proteção e Defesa 
da Indústria Fonográfica (pirataria);
UBE - União Brasileira de Editores;UBE União Brasileira de Editores;
CBL - Câmara Brasileira do Livro.



Obrigada!Obrigada!

gloria_braga@ecad.org.br


