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Industria Musical

 Edição Musical = direitos autorais

 Produção Fonográfica = direitos conexos

Agenciamento Artístico = prestação de 

serviços e direitos de imagem



Estruturação Jurídica

 Instrumentos contratuais

 Exigência de forma escrita para os 
contratos de cessão de direitos

Arranjos contratuais típicos, atípicos e 
mistos



Obrigações = prestações = ação ou
omissão do sujeito passivo

Obrigações de meio ou de resultado

 “Correspondem as primeiras a uma
atividade concreta do devedor, por
meio da qual faz o possível para cumpri-
las. Nas outras, o cumprimento só se
verifica se o resultado é
atingido”(Gomes, Orlando. Obrigações.
16ed., p. 24)

Rememoração de temas 

importantes de teoria geral dos 

contratos e das obrigações 



Equilíbrio econômico da 

operação contratual

 Funcionalidade do contrato: o contrato atende ao
“sentido e espírito” da operação econômica
subjacente

 Circunstâncias que perturbam o “regular
desenvolvimento da operação e que perturbam a
sua economia” (E. Roppo, p. 221)

 Regras de bom funcionamento do mercado:
acontecimentos imprevisíveis, errôneo
conhecimento da realidade, inadimplemento de
uma das partes (p. 224)

 Controle do “quadro externo das circunstâncias”
no qual as partes contrataram



Controle judicial

 “O ordenamento jurídico intervém só para controlar o
quadro externo das circunstâncias, dentro das quais
aquelas opções e decisões – quaisquer que sejam –
foram assumidas ou devem ser executadas: e reage
só nas hipóteses em que aquelas opções e decisões
foram tomadas tendo por base elementos tais que
perturbam gravemente as avaliações de
conveniência do operador (anulação por
incapacidade ou por vício da vontade, rescisão), ou
então devam ser executadas na presença de
circunstâncias supervenientes, que incidem tão
profundamente sobre as mesmas, em termos de priva-
las de sentido e de razão econômica (causas de
resolução do contrato)” (Roppo, p. 225)



Controle Judicial

“Assegurando o respeito pelas regras de jogo

do mercado, o ordenamento garante,

sobretudo aos operadores, a abstrata

possibilidade de lucro; garante,

genericamente, as premissas e as condições

formais de obtenção do mesmo” (p. 225)



Resolução, rescisão, 

resilição

 Rescisão, Resolução, Resilição (O. Gomes)

 Resolução: impossibilidade superveniente 

(prestação impossível por causa não imputável 

ao devedor), excessiva onerosidade, 

cumprimento.

 Rescisão: inadimplemento

 Resilição: extinção unilateral ou por vontade das 
partes (distrato)



Anulabilidade do negócio 

jurídico 

 Incapacidade do agente

 Vício resultante de erro, dolo, coação, estado de

perigo, lesão ou fraude contra credores

 Redibição: o comprador enjeita a coisa por vício ou

defeito oculto no momento da formação do contrato



Extinção do contrato por 

fatos supervenientes

 Inadimplemento do devedor

Onerosidade excessiva da prestação

 Impossibilidade absoluta superveniente,

sem culpa

Morte do devedor nas obrigações

personalíssimas



Resilição Unilatearl

Contratos por prazo indeterminado e

execução continuada: implícita

 Previsão legal: mandato oneroso ou

gratuito, doação com encargos se o

encargo não for cumprido

Denúncia: aviso prévio compatível com

o investimento (art. 473)



Rescisão por 

inadimplemento
 Contratos bilaterais

 Sinalagma genético (momento de formação): lesão

 Sinalagma funcional (durante a execução): onerosidade
excessiva

 Descumprimento definitivo: obrigação não cumprida no
modo e tempo devidos (art. 389, CC)

 O descumprimento deve acarretar a perda de utilidade
da prestação para o credor (art. 395, §único, CC)

 Conseqüência: resolução ou adimplemento c/ perdas e
danos (art. 475, CC)



Rescisão por 

inadimplemento

 Mora: cumprimento tardio. Pode levar à 

inutilidade da prestação para o credor, se o 

termo ou modo fossem essenciais para ele. 

 Cumprimento parcial ou imperfeito: 

prestação executada em desconformidade 

com o tempo e o modo convencionados. 

Se a prestação tornar-se inútil ao credor 

pode levar à extinção.

 Descumprimento de obrigação acessória 

que afete a obrigação principal



Exceção do contrato não 

cumprido

O credor somente pode pedir a rescisão

se ele não tiver descumprido antes –

uma prestação é causa da outra. Art.

476, CC.



Resolução por onerosidade 

excessiva – fatos posteriores à 

convenção 

 Contrato de execução continuada ou diferida; e

 Onerosidade excessiva para a prestação do
devedor; e

 Vantagem extrema para o credor; e

 Acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis

Poderá pedir a resolução ou o reequilíbrio (Resp

268.661/RJ – caso do leasing)

Revisão contratual: art. 317, CC



Edição Musical

 Atividade de divulgação e comercialização de direitos
sobre obras musicais;

 Contrato de Edição v. Contrato de Cessão de Direitos 
Autorais: vínculo de confiança em relação ao editor.

 Contratos padrão – sem negociação de cláusulas. 

 Pessoa física como parte (ou empresa de pessoa física 
que representa os seus direitos autorais – contratos de 
administração)



Edição Musical

 A comercialização é realizada por meio da concessão 
de licenças do Editor ao Usuário (contratos específicos e 
estreitos na delimitação dos direitos (finalidade; 
exclusividade; território; limitações pertinentes a cada 
tipo de uso);

 Função de documentação da obra junto aos órgãos de 
gestão coletiva para o Brasil e o exterior e identificação e 
cadastro dos titulares;

 Receita calculada com base no faturamento bruto 
através da aplicação de percentuais previamente 
estabelecidos em contrato.



Modalidades 

administratadas

 Direitos de Reprodução ou Fonomecânicos (CD, 
material didático, DVD etc);

 Direitos de Inclusão (sincronização);

 Direitos de Adaptação (seja de melodia ou letra);

 Direitos de Execução Pública;

 Outras formas de utilização;



Direitos de reprodução

 Reprodução em livros, materiais didáticos, 
quaisquer outros materiais: tiragem, número 
de edições, território;

 Armazenamento (internet, produtos 
eletrônicos, aparelhos de celular etc); 

 CD ou DVD. Gravadoras: independentes 
(preço por tiragem) ou não independentes 
(preço por percentual sobre preço médio 
líquido de venda até 1/14)



Direitos de reprodução: 

percentual 

 Preço de atacado; 

 Preço de tabela do produto; 

 Deduzidos: tributos;

 Convênios entre associações de gravadoras e de 
editoras pactuam percentuais fixos;

 Preço mínimo até 14 faixas; 

 Pagamento trimestral; 

 Necessário a autorização para cada produto.



Direitos de sincronização

 Inclusão de uma obra em outra; 

 Autorização prévia do autor; 

 Art. 29, V - a inclusão em fonograma ou 

produção audiovisual; 



Direitos de adaptação

 Adaptação da letra e/ou da melodia;

 Produção de obra cinematográfica;

 Produção de filme publicitário;

 Outras adaptações.



Chave de repartição
 Chave de repartição de direitos: por modalidade e por 

território. Ex: Brasil 25% Editor (percentual editorial) e 75% 
Autor (percentual autoral); Exterior 50% Editor e 50% Autor; 
Proporcionalidade de número de autores em da obra e 
número de obras utilizadas.

 Fonomecânicos: 25% (Editor) e 75% (Autor)

 Direitos de inclusão e adaptação: 25% (Editor) e 75% 
(Autor)

 Direitos de execução pública: 25% (Editor) e 75% (Autor)

 Outras formas de utilização: 25% (Editor) e 75% (Autor)



Versões

 Tradução de letra para outro idioma;

 Autor original e versionista

 Autorizada no contrato pelo autor original

 O Editor original normalmente controla os direitos 

da versão;



Subedição internacional
 Documentação da obra no exterior para viabilizar o acompanhamento da 

exploração da obra em cada território e a distribuição de direitos 
arrecadados pelos subeditores ou por entidades de gestão coletiva;

 Autorizado no contrato de edição; 

 Participação percentual que é subtraída da fração do Editor;

 Contratos por catálogo mediante adiantamento. 

 Algumas legislações estrangeiras (ex. Espanha) prevêem a existência de 
direitos de remuneração por cópia privada que também beneficiam os 
autores musicais.  



Contrato de Edição - Cálice
 Contrato padrão – de “adesão”? 

 Pessoa física e não sofisticada como parte contratante

 Natureza jurídica: vínculo temporário de transferência de direitos com 
exclusividade ou cessão definitiva? 

 O inadimplemento no pagamento de royalties ou no envio de 
prestação de contas pode ensejar a resolução? 

 Objetivo: transferência definitiva da totalidade dos direitos autorais. 

 Sobrevivência no tempo 

 Possibilidade de rescisão por inadimplemento

 Obrigações do editor? 

 Obrigações do autor? 



Contratos de direitos autorais

 Interpretação restritiva – art. 4 LDA

 Independência das formas de utilização – art. 31, LDA

 Cessão é válida somente para modalidades existentes na 
data da convenção – art. 49, V, LDA

 Forma específica como requisito de validade ou não

 Como melhor redigir a cláusula de cessão de direitos? 

 Encomenda x Cessão de direitos sobre obras futuras x 
prestação de serviços



Contratos de cessão de 

autorais

 Cláusula genérica de cessão de direitos autorais: 
art. 49, VI, LDA

 Forma escrita – art. 49, II, LDA

 Contrato típico. Elementos essenciais: preço, 
condições de exercício do direito quanto a 
tempo, lugar e preço (art. 50, LDA)

 Efeitos translativos


