
ROYALTY ARTÍSTICO e AUTORAL



Breve Histórico

• Royal – Devido a Realeza
• Estatuto da Rainha Ana – 10 de Abril de 1710

– Inglaterra – Sec. XVIII
– Adesão dos EUA
– Primeira norma legal que reconhece o copyright 
– O Estatuto da Rainha Ana, promulgado em 10 de abril de 1710, constitui um antecedente histórico de grande importância no

âmbito dos direitos de propriedade intelectual. Foi a primeira norma legal que reconheceu o que se conhece no direito anglo-
saxão como copyright. Esta normativa foi enfocada a corrigir os problemas existentes nesse momento em torno da reprodução e
venda de obras literárias. A mesma reconhece ao autor o seu direito de propriedade.

• França 
– Sec. XVIII.
– Proteção não só ao copyright, mas sim ao criador, propriedade do autor.

• Convenção de Berna – 1886
– Legislação a nível internacional

• Brasil
– Lei 9.610/1998 que substitui a Lei de 1973 (Doravante LDA).
– Lei 12.853/2013 que altera, acrescenta e revoga artigos sobre gestão coletiva
– Constituição de 1988 no art. 5º, incisos XXVII a XXIX, 



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.



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); 



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.



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%.



EXECUÇÃO PÚBLICA CONEXA

• CONEXO 1/3 da renda
– Envio dos arquivos via interface para sociedade autoral 

que reenvia para o ECAD, ou via e-mail.

– Um fonograma pode ter mais de uma sociedade autoral e 
mais de uma gravadora.

– Os valores são pagos pelo ECAD (15%) para a Sociedade 
(6,5%) que paga para os Titulares conexos e Intérpretes 
independentemente.

Gravadora 41,70%, (20,85% mais de um produtor)

Artista/Intérprete 50% 

Restante para os músicos 8,30%



MODALIDADES / CLEARANCE

• Sincronização (Filmes, TV, Jingles)

• Fonomecânico (CD, DVD, Blu-ray)

• Licenciamento para terceiros (Compilações)

• Digital (Autoral e Conexo)

• Direitos advindos do exterior (Autoral e Conexo)

• Merchandising (Conexo)

• Grávico (autoral)

• Projetos especias (Produtos Encartados_Autoral e Conexo)

• Outras (ex. Caneta Musical_Autoral e Conexo)



VERSÃO

• Versão (Autoral e Conexa)

– 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 artista que interpretou a versão irá receber conforme 
contrato com o produtor fonográfico e execução pública.



ARRANJO / ADAPTAÇÃO

• Arranjo / Adaptação (Autoral e Conexa) - mudança 
no estilo da música

– 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”.

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

– O artista que interpretou o novo arranjo irá receber 
conforme contrato com o produtor fonográfico e execução 
pública.



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)

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

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

– O contrato artistico foi assinado com a gravadora o exterior que tem a sua 
afiliada no Brasil ou um contrato de distribuição ou licença)

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



CLÁUSULAS CONTRATUAIS 
CONEXO

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

• Possibilida de royalty progressivo para artistas iniciantes.

• Em geral aplica-se o “desconto de capa” para os físicos e o “desconto” para 
os digitais.

• 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 pagar parte da receita de shows e outras 
atividades para a gravadora.



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 e paga para o autor.



Prazo de Pagamento 
Envio de Demonstrativo

• Em geral, o prazo de pagamento praticado no ramo musical é trimestral, 
sendo pago de 30 a 60 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 => 15 Maio

• Abr Mai Jun => 15 Julho

• Jul Ago Set => 15 Novembro

• Out Nov Dez => 15 Fevereiro

– Artístico: 30 a 60 dias depois do fechamento do  trimestre. 
• Jan Fev Mar => 30 Maio

• Abr Mai Jun => 31 Agosto

• Jul Ago Set => 30 Novembro

• Out Nov Dez => 28 Fevereiro



Convênio ABER

• ABER – Associação Brasileira dos Editoras de Reunidas.

– ABER, que respresenta os autores, firmou com os Produtores 
Fonográficos, com interveniência da ABPD*, convênios que regulam a 
utilização das obras, os pagamentos das mesmas, o cálculo para este 
pagamento, o prazo de prescrição para reivindicação de um 
pagamento, as informações que precisam constar nos demonstrativos 
e o prazo para pagamento dos royalties.
• Prazo para prescrição de pagamento – 5 anos

• Total de faixas em CD – 14 faixas a 8,5% (0,6071 por faixa)

• Total de faixas em DVD e Blu-Ray – 24 faixas a 6,5% (0,27 por faixa)

• Outras providências...

*ABPD: Associação Brasileira dos Produtores de Disco.



Efetivo Pagamento de Royalty

• AUTORAL

• Pagamento da gravadora para editora na venda de CD e DVD e eventualmente 
Digital;

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

• Pagamento da sociedade para editora;

• Pagamento da editora para o autor – execução pública;

• ARTISTICO

• Pagamento da gravadora para o Artista:

– Venda CD, DVD, Digital

– Sincronização

– Dir. Exterior

– Compilações



• DÚVIDAS



OBRIGADA!

• Luciana Brito

– Luciana_brito@hotmail.com

– Luciana.brito@warnermusic.com
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