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Serviços de distribuição de

música online 1

“Alerta vermelho. Google (Youtube) entra na 
Justiça Brasileira e seguirá sem pagar direitos 
autorais aos criadores nacionais”. (“Artistas 
brasileiros protestam contra o Google; 
entenda”, Guilherme Dearo, edição de 
22/04/2015, e disponível em 
http://exame.abril.com.br/marketing/noticia
s/artistas-brasileiros-protestam-contra-
google-entenda, consultada em 
27/04/2015) 

http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/artistas-brasileiros-protestam-contra-google-entenda
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 “Presidente da Som Livre, Marcelo Soares descreve

como ‘muito positivo’ o cenário para o futuro da

indústria fonográfica, graças ao potencial de

crescimento do segmento digital. Embora seja

esperada permanente e gradual queda do

mercado físico, Soares prevê forte ampliação da

base de consumidores de serviços digitais por

assinatura, como Deezer e Spotify: ‘Os primeiros a

migrar para o digital são os antigos compradores

de discos. Agora virão os ouvintes de rádio, que

sempre moveram a indústria’, diz” (Valor

Econômico, Eu & Fim de Semana, Sexta-feira, 24 de

abril de 2015 – Ano 15 – n. 755, p. 2)
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 “é errôneo generalizar todas as formas de
utilização da obra intelectual e do
fonograma na internet, sujeitando-as a um
único regime jurídico. Assim sendo, é
necessário examinar as diversas atividades
que são exercidas pelos provedores de
conteúdo na Internet para que se defina a
forma de aplicação da disciplina legal aos
diferentes modelos de negócio que foram
caracterizados no início deste parecer”
(SANTOS: parecer para ABRANET, p. 15)
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 Subscription

 Ad supported



Qualificação Jurídica

 Direito de Distribuição

 Direito de Execução Pública

 Direito de Armazenamento Permanente
(reprodução)

 Todas as obras artísticas gozam da mesma
proteção (não há capitis diminutio)


