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EDIÇÃO AUTORAL

• Editor:  Art. 5º, X da LDA - editor - a pessoa física ou jurídica à 
qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e o 
dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de 
edição.

Acordo de vontade entre Editores e Autores:

– Modelos de Contratos:
• “Cessão de Direitos Autorais” (Prazo indeterminado) – Art. 49,III

• “Edição de Direitos Autorais” (Prazo determinado)

• “Administração de Direitos Autorais” (Prazo determinado)

• “Contrato de exclusividade autoral” (prazo determinado ou enquanto houver dívida) Art. 51

– Contratos de administração de Editoras. 
• Prazo determinado

• Com ou sem responsabilidade do pagamento autoral

– Possibilidade de adiantamento autoral
• Desconto de royalty



PRESCRIÇÃO AUTORAL

• Autoral

– Lei 9.610/98 – Artigos 41, 42 e 43

• 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente 
ao falecimento.

• Obra em co-autoria conta a prescrição a partir da morte 
do último co-autor.

• Para o co-autor sem herdeiro, transmite-se aos 
sobreviventes e/ou herdeiros.



EFETIVA APLICAÇÃO DO CONTRATO

• A Editora é responsável, uma vez assinado o contrato, em
administrar a obra autoral, fazendo com que assim o autor tenha
seus direitos patrimoniais e morais garantidos,

• A Editora fará a arrecadação de todos os royalties devidos pela
utilização da obra, exceto o de execução pública, e repassará para o
autor conforme acordado em contrato,

• A Editora trabalhará a obra do autor buscando oportunidades de
gravação e de negócios para que a obra tenha rendimento de
royalties,

• Dependendo do território acordado entre as partes, buscar os
direitos do autor no exterior,

• Pagar os royalties conforme contrato e fazer as devidas prestações
de contas ao autor.



EXECUÇÃO PÚBLICA AUTORAL

• AUTORAL 2/3 da renda
– Envio dos arquivos via interface para sociedade autoral que 

reenvia para o ECAD, ou via e-mail.

– Uma obra pode ter mais de uma sociedade autoral e mais 
de uma editora.

– Os valores são pagos pelo ECAD (15%) para a Sociedade ( 
6,5%) que paga aos Editores, que por sua vez pagam aos 
autores. (ver artigo 99, § 4º LDA).

• Obras nacionais: Percentual acordado em contrato, em 
sua  maioria 70% - 30%.

• Obras Internacionais: Percentual acordado entre as 
empresas, em sua maioria 50% - 50%.



DOMÍNIO PÚBLICO

• As obras em domínio público, podem ser livremente utilizados por qualquer um,
através de qualquer meio de difusão, de comunicação, de reprodução, seja em
rádio, televisão, restaurantes, discos, audiovisuais, anúncios, etc., sem que seja
necessária uma autorização.

• Também podem também ser adaptados, arranjados ou modificados sem que seus
herdeiros ou sucessores tenham direitos sobre o arranjo ou adaptação produzidos
a partir da obra original.

• Os titulares dos arranjos ou adaptações, compostas a partir de obras em domínio
público - que são consideradas como obras derivadas de obras originais, reitera-se
que seus titulares farão jus a todos os direitos sobre as mesmas, inclusive os de
autorizar sua utilização por terceiros, editar, ceder e o de exigir uma remuneração
adequada por sua utilização.

• Importante ressaltar que o que passa ao domínio público são as obras e os
fonogramas e não os seus titulares. Assim, por exemplo, um mesmo autor poderá
ter obras protegidas e obras em domínio público.



MODALIDADES / CLEARANCE

• Sincronização (Filmes, TV, Jingles)

• Fonomecânico (CD, DVD, Blu-ray)

• Digital 

• Direitos advindos do exterior 

• Grávico

• Projetos especiais (Produtos Encartados)

• Outras (ex. Caneta Musical_Autoral / Boneca de personagem)



VERSÃO

• Versão (Autoral)

– Mediante aprovação do autor original (art. 29, IV LDA).

– Os pedidos são aprovados pelos autores originais.

– Podendo gerar ou não royalty para o versionista, 
dependendo da aprovação do autor original. Em média 
paga-se até 16,66% para todos os versionistas, ficando até 
83,33% para o autor original.

– Caso seja obra em domínio público, o direito autoral segue 
garantido. (art. 14, LDA)

– O versionista, geralmente, edita a sua versão na mesma 
editora que o autor, para facilitar a autorização de sua 
versão e os direitos a receber (caso tenha).



ARRANJO / ADAPTAÇÃO

• Arranjo / Adaptação (Autoral ) 

– Mediante aprovação do autor original (art. 29, III LDA).

– Em geral os autores não aprovam a inclusão desta figura, 
resolve-se, em grande parte das vezes, com um 
pagamento na figura de “Fee” (Como um remix por ex.).

– Caso seja obra em domínio público, o direito autoral segue 
garantido. (art. 14, LDA)



EXTERIOR

• AUTORAL – Geralmente 50% - 50% do valor líquido recebido 
no Brasil.

– Royalty estipulado em contrato, observar o percentual já 
descontado no exterior e os impostos.

– Em geral, ainda no Brasil desconta-se o pis/cofins, mas 
quando a operação não é intercompany não se desconta o 
pis/cofins.

– Em geral, inclusive com base no acordo das Editoras e 
Gravadoras, as obras internacionais, uma vez autorizadas 
no país de origem não necessitam de autorização prévia 
para lançamento no território nacional (blanket license)



CLÁUSULAS CONTRATUAIS 
AUTORAL

• Definição de % para pagamento em todas as 
modalidades existentes.

• Em geral não tem desconto nos percentuais, 
excluindo os governamentais.

• Editora recebe execução púbica diretamente da 
sociedade assim como o autor. A sociedade autoral 
paga separadamente para cada parte assim como 
definido em contrato entre as partes.



Prazo de Pagamento 
Envio de Demonstrativo

• Em geral, o prazo de pagamento praticado no ramo musical é 
trimestral, sendo pago de 45 dias do fechamento do trimestre, 
momento que se envia o demonstrativo (Art. 30 LDA) para 
conferência.

– Autoral: 30 a 45 dias depois do fechamento do trimestre.

• Jan Fev Mar => Editora paga ao autor em 15 Maio

• Abr Mai Jun => Editora paga ao autor em 15 Julho

• Jul Ago Set => Editora paga ao autor em 15 Novembro

• Out Nov Dez => Editora paga ao autor em 15 Fevereiro



Convênio UBEM

• UBEM – União Brasileira de Editoras de Música. 
http://www.ubem.mus.br/home

• A Associação tem como finalidade:

• a) promover o desenvolvimento e a prosperidade das atividades editoriais, no campo da música, inclusive 
realizando e patrocinando exposições, concursos, festivais e seminários;

• b) representar e defender os interesses de seus associados perante os poderes constituídos federais, 
estaduais e municipais, com eles colaborando, como órgão técnico e consultivo, nas questões 
administrativas do setor editorial de música e no estudo dos assuntos que se relacionam com as atividades 
da edição musical;

• c) representar e defender os interesses de seus associados perante quaisquer entidades públicas ou 
privadas, civis ou comerciais, estudando com as mesmas as soluções de assuntos de interesse comum, 
podendo celebrar convênios, acordos e contratos, em seu próprio nome ou no de seus associados, sempre 
que para tal, autorizada pela Assembléia Geral;

• d) organizar, quando solicitada, tribunais arbitrais, destinados a solucionar, por meios conciliatórios, os 
litígios que porventura surjam entre seus associados, ou entre estes e terceiros;

• e) velar para que sejam mantidos, por seus associados, elevados padrões de conduta profissional;

• f) manter intercâmbio cultural com entidades de objetivos conexos e correlatos, no país e no exterior, 
firmando quaisquer acordos ou convênios, inclusive contratos de representação;

• g) manter serviços de utilidade para os seus associados;

• h) defender os interesses e os direitos de seus associados, em Juízo ou fora dele, na qualidade de legítima 
mandatária e substituta processual dos Editores regularmente vinculados à UBEM, inclusive para a 
cobrança de direitos;



Efetivo Pagamento de Royalty

• AUTORAL

• Pagamento da editora para o autor venda física, digital, 
sincronização, direitos do exterior ou de qualquer outra 
utilização;

• Pagamento da sociedade diretamente para editora e para o 
autor – execução pública;

• Pagamentos advindos do exterior;

• Pagamentos de sincronização, gráfico, licenciamento 
mecânico;
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PRESCRIÇÃO CONEXA

• Conexo

– Lei 9.610/98 (LDA) – Artigo 96

• 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano 
subsequente à fixação (fonograma); 

• Fonograma interpretado por banda – mesmo prazo.



EFETIVA APLICAÇÃO DO CONTRATO

• O objeto contratual do acordo entre as partes trata-se da regularização da cessão 
onerosa pelo Artista dos direitos patrimoniais conexos aos de autor sobre as 
interpretações artísticas deste em favor da gravadora, para que esta última possa  
explorar as interpretações e dos direitos de uso de nome, imagem e voz para, 
todos fixados durante a vigência do contrato, além dos direitos de exclusividade 
sobre gravações, garantidos em favor da gravadora;

• A vigência do contrato também é estipulada entre as partes, para assegurar as 
partes que a gravadora terá plena e absoluta exclusividade das interpretações do 
artista e atuações para gravações de qualquer natureza, bem como o artista 
também terá uma segurança de que terá seu trabalho publicado;

• Pagamento de royalty e envio de demonstrativo;

• O artista concede para a gravadora poderes irrevogáveis para que este atue como 
bastante procurador para a defesa de todos os direitos que tenha(m) ou venha(m) 
a ter no futuro sobre os fonogramas;

• Acordo entre as partes para estratégia promocional, de marketing e de divulgação 
respectiva.



Gravação Musical

Acordo de vontade entre Artistas e Produtores fonográficos (Gravadoras):

– Modelos de Contratos:

Cessão de Direitos Autorais e Patrimoniais sobre interpretações 
musicais - Prazo determinado / Com responsabilidade do pagamento 
autoral/artístico.

Contratos de distribuição/licenciamento de Labels/Gravadoras - Prazo 
determinado / Com ou sem responsabilidade do pagamento 
autoral/artístico.

Em ambos os casos - Possibilidade de adiantamento financeiro.

Desconto de royalty/clausula de croscolaterização.



Titularidade Patrimonial (onerosa) 
do fonograma

• Quando um artista é contratado com exclusividade por uma 
gravadora (contrato sem vínculo trabalhista) este artista está 
acordando que o titular do fonograma será a gravadora (Art. 
5, XI LDA), com isto a gravadora passa a ter a titularidade do 
direito patrimonial dos fonogramas e não dos morais, estes 
pertencem ao artista.

• Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

– ... 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;



Exclusividade das interpretações

• Sempre que um artista assina um contrato 
com uma gravadora, ele assegura a esta 
gravadora um período de exclusividade na 
qual ele não poderá gravar com outra 
gravadora ou efetuar qualquer gravação sem a 
autorização da gravadora.

• Sempre que tal fato ocorre, como nas 
participações especiais, a gravadora é 
envolvida e um acordo é celebrado.



Exclusividade sobre a fixação das obras gravadas 
na vigência do contrato.

• Uma vez produzido um fonograma (fixação de uma obra em
fonograma este fonograma pertence a gravadora ( e por
contrato o artista assegura a esta produtora fonográfica que
não mais gravará este fonograma com outra gravadora
durante um determinado período contado do fim do contrato
entre as partes (geralmente de 7 a 10 anos). (art. 5º, XI)

• Quando tal fato ocorre, um acordo é feito entre as partes -
caso seja de vontade da primeira produtora fonográfica.

• Considerando que as obras interpretadas pelo artista
integrarão o repertório da gravadora deve-se considerar um
tempo para não mais gravá-la/fixá-la, em conjunto ou
separadamente inclusive paródias, versões das obras ou
jingles publicitários.



UTILIZAÇÃO DOS FONOGRAMAS

• Para qualquer utilização dos fonogramas 
fixados pelo artista, a gravadora deverá ser 
consultada para então estabelecer um acordo 
para autorização desta utilização,

• Os royalties arrecadados com esta utilização 
serão repassados para o artista conforme 
contrato,

• Para utilização de um fonograma, a gravadora 
deverá ser consultada e autorizar ou não o uso 
da música. (observar art. 24, VI)



CLÁUSULAS CONTRATUAIS 
CONEXO

• Definição de % para pagamento em todas as modalidades existentes para 
o artista.

• Possibilidade de royalty progressivo para artistas iniciantes.

• Em geral aplica-se o “desconto de capa” para os físicos e o “desconto de 
operação” para os digitais. (caindo em desuso)

• O valor advindo do exterior, em geral é pago sobre o líquido que chega 
efetivamente no Brasil e depositado em conta da Produtora quando se 
fecha o câmbio e libera-se o valor.

• Em geral se aplica o desconto para os valores: Advindos do exterior; dos 
pagamentos de compilação; participação especiais (in/out).

• Gravadora e Artista, ambos recebem execução púbica direto da sociedade 
afiliada.

• Para os contratos 360º, o artista paga parte da receita de shows e outras 
atividades para a gravadora.



Relação dos contratos que a gravadora precisa  
para  realizar o lançamento de um CD/DVD:

• Repertório completo do CD/DVD e Making Of, se houver, incluindo a relação de todas as faixas, 
minutagem e todas as informações artísticas que recaiam sobre o Produto;

• Contrato de Produção Artística devidamente assinado pelo Produtor contratado; 

• Contrato de Captação de áudio/som devidamente assinado pelo contratado; 

• Termos de músicos devidamente assinados por todos os músicos que participaram da gravação de todo 
conteúdo fonográfico dos produtos;

• Termo assinado com todos os Backing Vocals contratados para o produto;

• Contrato devidamente assinado de ARRANJO;

• Contrato de Produção Executiva devidamente assinado pelo Produtor contratado; 

• Todas informações referente as Participações Especiais dos produto;

• Todas as informações referente aos CONTRATADOS para desenvolver o projeto gráfico/ilustrações e 
fotográfico do CD/DVD.

• Contrato de DIREÇÃO devidamente assinado pelo Diretor contratado;

• Contrato de Roteiro devidamente assinado pelo Roteirista contratado; 

• Contrato devidamente assinado pelo Coreografo, se houver;

• Contrato devidamente assinado pelos bailarinos, se houver;

• Contrato devidamente assinado pelo Coreografo, se houver;

• Contrato devidamente assinado pelo Iluminador.

• Contrato devidamente assinado pelo representante da Casa de Espetáculo onde o DVD foi gravado.



OBRIGADA!

• Luciana Brito

– Luciana_brito@hotmail.com

– Luciana.brito@warnermusic.com
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