
Contratos Fonográficos

Direitos conexos de produtor fonográfico

Direitos conexos de intérprete

Direitos conexos de músicos executantes

Direitos autorais das composições 

gravadas



Direitos Conexos de Produtor

Fonográfico

 “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” (Art. 5, XI, LDA)

 Titularidade originária decorrente de lei

 Direitos de exclusividade



Direitos Conexos de Intérprete

 Autorizar ou impedir a fixação, reprodução,
execução pública, distribuição e qualquer
outra utilização de suas interpretações ou
execuções musicais (art. 90, LDA)

 Intérpretes e executantes: “todos os atores,
cantores, músicos, bailarinos ou outras
pessoas que representem um papel,
cantem, recitem, declamem, interpretem
ou executem em qualquer forma obras
literárias ou artísticas ou expressões do
folclore”(art. 5, XII, LDA)



Contrato Artístico 

 Prestações:

(i) Não fazer: exclusividade e regravação

 Convivência de dois direitos.



Contrato Artístico - prestações

(a) seleção de repertório, 

(b) seleção de equipe artística e técnica, 

(c) contratação de equipe técnica e artística, 

(d) estratégia de divulgação e publicidade, 

(e) ensaios, 

(f) gravação, 

(g) finalização, (h) produção industrial, (i) comercialização, (j) mínimo 

de gravações, (k) capacidade



Controle artístico: múltiplos 

direitos (360)

Universalidade. Todas as possibilidades de

geração de receita.

Ativo: deveres da gravadora, direito do artista

Passivo: dever do artista, direito da gravadora



Contrato artístico: 

remuneração 

 Divisão de Receitas

 Comercialização pode ser da gravadora ou do 

artista, dependendo do direito. 

 Percentuais e bases de cálculo

 Variam conforme a modalidade de negócio 

(online, físico, shows, publicidade etc.)



Modalidades tradicionais de 

comercialização do fonograma

 Reprodução (suporte material)

 Sincronização

 Execução Pública

 Online (distribuição ou execução pública)



Objeto

 Produção fonográfica?

 Prestação de serviços?

Agenciamento?

Comercialização de discos?

Qualificação?



Contrato complexo

 Bilateral?

Civil ou mercantil?

 Instantâneo ou de duração?

Comutativo ou aleatório?

 Impessoal ou intuitu personae?



Contrato de duração

 “(...) há contrato de duração quando as

duas partes, ou uma delas, estão

adstritas ao cumprimento de prestações

contínuas ou repetidas em intervalos

estipulados, por tempo determinado ou

indeterminado” (O. Gomes. Contratos.

26 ed. Forense: Rio de Janeiro, p. 95)



Elementos essenciais

 Produção fonográfica

 Intuitu personae

 Remuneração Percentual

Distribuição comercial

 Exclusividade



Álbum de carreira

 Álbum de carreira: composições musicais inéditas
no mercado, seja de autoria do próprio artista ou
de terceiros. Não vale gravações ao vivo, na
televisão etc.

 10 a 16 faixas

 Fonogramas ou videofonogramas



Exclusividade

 Gravações com e para terceiros de qualquer

natureza

 Inclui atuações audiovisuais de qualquer natureza

 Regravação do mesmo repertório por até dez anos
após o término do contrato.



Inadimplemento

 Mora

 Cumprimento defeituoso

 Inexecução: não cumprimento de prestação 

principal 

 Inexecução: prestação tornou-se impossível, 

prestação torna-se excessivamente onerosa e 

com vantagem excessiva à outra parte, 

prestação não foi cumprida (adequadamente 
cumprida)



Rescisão

 “A possibilidade de resolver o contrato 

por não cumprimento é, em todo caso, 

subordinada a uma condição: que o 

não cumprimento não tenha escassa 

importância , atendendo ao interesse 

da parte que o sofre” (ROPPO, Enzo. O 

Contrato. Almedina, 2009, p. 266)



Cláusula resolutiva 

expressa

 Pacto comissório expresso

 Determinada prestação se não for cumprida no 

modo e tempo devidos pode levar à rescisão.

 Prestações e modalidades de cumprimento 

determinadas no contrato. 



Adimplemento substancial

 Substantial performance

 Princípio da boa-fé contratual: art. 422,CC

 Vedação do abuso de direito (art. 187, CC) 

e vedação ao enriquecimento sem causa 

(art. 887, CC)

 A parcela não cumprida do contrato é 

mínima e não atinge as obrigações 

essenciais. Não compromete a utilidade do 

contrato para as partes. 



Requisitos para configuração 

do adimplemento substancial

 Adimplemento significativo; 

 A finalidade essencial do contrato foi atingida


