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RESUMO 

 

O Direito Autoral é um ramo do Direito de propriedade intelectual. Possui fundamentos 
jurídicos na lei de número 9.610/98, na Constituição Federal e nos tratados internacionais, 
Convenção de Berna e Genebra. Possui caráter duplo em que tutela os direitos morais do 
autor e os de cunho patrimoniais, podendo assim auferir valores econômicos a esses 
direitos. No ramo da música, possui uma forma específica de arrecadação através do 
ECAD. Dentre todas as lesões aos direitos de autor, a de maior gravidade é o plágio – 
cópia parcial ou integral de obra alheia com o intuito de roubar-lhe a autoria – prática 
muito comum, principalmente no meio musical. O grande número de casos de plágio 
musical na atualidade se dá devido ao avanço tecnológico e ao acesso a diferentes 
gêneros musicais mundiais. Por ser um delito complexo de ser provado, exige-se a 
necessidade de um perito em música para auxiliar o judiciário. Muitos são os casos que 
nem chegam aos tribunais. Passa-se assim a ideia de impunidade aos plagiadores.   
 

Palavras-chave: Direito Autoral; Plágio Musical; ECAD; Direito Conexo.   
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1 – INTRODUÇÃO  

 

O Direito Autoral foi criando forma paulatinamente no ordenamento 

jurídico mundial. Em seu contexto histórico, tema abordado na primeira parte 

do estudo, os primeiros titulares de seus direitos eram os editores e 

impressores através do sistema de privilégios e não os que realmente 

possuíam o dom de criação da obra. 

A primeira lei a estipular algum tipo de direito para os autores foi 

introduzida pela Rainha Ana, da Grã Bretanha (1710), tal lei intitulada de 

Copyright. Já no Brasil, começou-se a possuir uma maior tutela do direito 

somente na Constituição de 1891. Porém, com o passar do tempo foram 

realizadas diversas transformações nas leis de autor até chegar à referida Lei 

de Direitos Autorais (LDA) de nº 9.610/98, utilizada até a atualidade. 

A segunda parte do estudo visa a abordar a matéria propriamente dita 

do tema, pois o Direito Autoral possui um caráter duplo. De um lado, existe o 

direito moral de autor, que é ligado à essência da obra e do espírito do criador. 

Já de outro lado, as prerrogativas de cunho econômico definidas como direitos 

patrimoniais.  

A terceira parte do trabalho está relacionada ao direito autoral na 

música, momento que especifica quais os direitos garantidos aos compositores, 

arranjadores, músicos, intérpretes e produtores, bem como a forma utilizada de 

arrecadação e fiscalização dos referidos direitos através do Escritório Central 

de Arrecadação de Direitos Autorais (ECAD).   

Já na quarta parte do estudo, são abordadas as formas de lesões a 

esses direitos, principalmente através do plágio, especificando suas 

características e formas de constatação. Também será explanada a dificuldade 

de comprovação dessas lesões no ordenamento jurídico, devido a existência 

de alguns artifícios musicais que possibilitam o plagiador disfarçar tal ato e em 

muitos casos até sair impune.  
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2 - O DIREITO AUTORAL 

 

A tecnologia do mundo atual faz com que vivamos rodeados de 

informações transmitidas, em tempo real, por todas as partes do planeta. Nas 

últimas décadas, as inúmeras formas de registro, armazenamento, produção 

de documentos e de dados, causou uma enorme revolução na cultura entre 

povos, fazendo com que cada vez mais fosse necessário pleitear e proteger os 

direitos dos autores.  

Deste ponto de vista, é evidente que a legislação sobre o direito de autor 

desempenha um importante papel no mundo complexo das comunicações 

modernas. Como cita a tradutora Wanda Ramos (1981):  

 

Constitui a pedra angular da edição e o quadro jurídico no seio do 
qual os outros meios de comunicação devem-se desenvolver. Essa 
legislação assegura a proteção dos autores e dos outros criadores de 
obras intelectuais ou, por outras palavras, protege o trabalho do 
espírito. Ao mesmo tempo, as leis sobre o direito de autor visam 
encorajar a criação de obras originais e sua difusão entre o público. 
RAMOS (1981, p.12) 

 

O direito autoral visa à proteção do vínculo entre o criador e sua obra. É 

um direito que faz parte do ramo do direito de propriedade intelectual.  

Para CARLOS ALBERTO BITTAR (2003, p. 8), a melhor definição de 

direito autoral seria o ramo do Direito Privado, que regula as relações jurídicas 

advindas da criação e utilização econômica de obras intelectuais estéticas e 

compreendidas na literatura, nas artes e na ciência. 

O direito autoral é a união da proteção moral e patrimonial advinda de 

uma criação original e partida do espírito, por assim dizer. 

A Constituição Federal intitula o direito autoral como uma garantia 

fundamental, colocando-o no mesmo nível de garantias do direito à vida e à 

liberdade, como expressa o texto do artigo 5º da Carta Magna: 

 
Art. 5. - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
XXVII – aos autores pertencem o direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros 
pelo tempo que a lei fixar; 
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Também conceitua Otávio Afonso (2009): 

 

O direito autoral é o direito que o criador de obra intelectual tem de 
gozar dos produtos resultantes da reprodução, ou da representação 
de suas criações e outros como o conjunto de normas que 
estabelecem os direitos e deveres sobre as obras do espírito 
correspondentes a quem tenham criado, ou seja, seus titulares, 
independentemente dos direitos e deveres de outras pessoas ou 
entidades. AFONSO (2009, p.10) 

 

A principal proteção da matéria está respaldada pela Lei n 9.610/98, 

denominada como Lei Dos Direitos Autorais (LDA), que estipula em seu artigo 

7º o seguinte: “São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, 

expressas por qualquer meio ou fixada em qualquer suporte, tangível ou 

intangível, conhecido ou que se invente no futuro (...)” 

Também são suporte para os direitos autorais as Convenções 

Internacionais de Berna e de Genebra, que foram promulgadas pelo decreto 

Lei nº 75699/75 e nº 76905/75, respectivamente. 

A Convenção de Berna (1886) cita no seu artigo 1º que “os países a que 

se aplica a presente Convenção constituem-se em União para a proteção dos 

direitos dos autores sobre as suas obras literárias e artísticas”. 

Já a Convenção de Genebra (1961) abrange uma proteção maior às 

obras audiovisuais, como expresso no artigo 1º da Convenção: “os Estados 

Partes do presente Tratado constituíram-se sob a forma de União para o 

Registro Internacional de Obras Audiovisuais” 

O direito autoral também é equiparado aos bens móveis, fornecendo 

assim prerrogativas de uso, fruição e disposição do bem, conforme estipula o 

artigo 28 da referida lei: “Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e 

dispor da obra literária, artística ou científica.” 

Desta forma, o legislador possibilitou com que o detentor do direito 

possa utilizar, fruir e dispor de suas obras, e não apenas ter o poder de 

garantia delas. 

Após essa analise e definição do direito de autor, faz necessário um 

breve relato a respeito de sua origem e suas transformações, tanto no contexto 

histórico mundial como no próprio Brasil. 
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2.1 – HISTÓRIA DO DIREITO AUTORAL 

 

Durante toda a Antiguidade, pouco se falou em resguardar direitos dos 

artistas criadores. Mesmo se tratando de um período muito rico artisticamente, 

as obras ainda não possuíam o caráter de propriedade e muito menos de 

exclusividade.  

Tratava-se antes de uma espécie de especial prestação de serviços. De 

acordo com Elisângela Dias Menezes (2007): 

 

Os criadores, em sua maioria, eram considerados como sujeitos livres 
e de boa vida, eram remunerados pelos reis e pelas classes 
abastadas para bem enfeitar, com a sua arte, os palácios, as 
cerimônias públicas, os templos, os castelos, os salões e as casas 
dos nobres. 
Mesmo os escritos nos papiros romanos ainda não ensejavam 
debates quando à proteção de seu conteúdo, vez que se tratava de 
trabalhoso, delicado e individualizado modo de expressão intelectual, 
cuja circulação era restrita, pela própria dificuldade de difusão social. 
DIAS MENEZES (2007, p.21) 

 

Ainda para a autora:  

 

Durante a Idade Média era o clero o grande responsável pelos 
registros escritos e pela difusão de arte, mediante rígidos critérios de 
consonância religiosa com o interesse da Igreja Católica. Embora a 
técnica ali já houvesse evoluído, tais compilações e registros literários 
permaneciam guardados nos mosteiros e demais instituições 
religiosas. Ainda não se falava também em direitos sobre essa 
cultura, vez que a mesma não estava disponível para o povo. DIAS 
MENEZES (2007, p.22) 
 

A invenção da prensa mecânica tipográfica por Gutemberg1 , em 1450, 

marca a chegada da Idade Moderna, assim como o momento a partir do qual, 

aos poucos, os olhares se voltariam para o Direito de Autor. Isso porque, a 

partir da criação dos tipos móveis, obras até então manuscritas e 

artesanalmente organizadas, passariam a ser impressas em escala cada vez 

maior, em uma produção que ganhava ares industriais. Assim, para Dias 

Menezes (2007):  

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
$
"&" '()*+," -,.'//"012)*3)45" /'67)1" )*"8'9/:;" <,4" =,(2'" >," '/," >)" $?%%;" )" @,9" ," 4)6<,/6A=)(" <)('" 9/=)/B+," >'" 9*<4)66+,"

29<,54A@97';" '" <'4294" >," '<)4@)9B,'*)/2," >'" <4)/6'" 129(9:'>'" <'4'" )6<4)*)4" 1='6" /'" <4,>1B+," >)" =9/.,6C" 012)*3)45" 2'*3D*"

9/=)/2,1",6"7.'*'>,6"29<,6"*E=)96;"@,4*'>,6"<,4"()24'6">)"*)2'(C"F*"$?GH"6)49'"9*<4)66'"'"<49*)94'"=)46+,"29<,54A@97'">'"IJ3(9'"

7,*"294'5)*">)"'<4,K9*'>'*)/2)"H%%")K)*<('4)6C"
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Surgem os primeiros questionamentos acerca da autoria e 
propriedade sobre os escritos, que ao invés de permanecerem sob a 
guarda de seus autores, agora circulavam livremente pela sociedade, 
por meio de cópias gráficas facilmente produzidas em grande 
quantidade. Foi assim que surgiu o regime de privilégios, um direito 
de exclusividade garantido pelos monarcas aos impressores, 
mediante critérios políticos. DIAS MENEZES (2007, p.22) 

 

Com o invento da impressora veio junto uma necessidade de proteção 

contra a reimpressão abusiva dos escritos, como cita Bruno J. Hammes (2002) 

a seguir: 

 

A invenção da máquina impressora, por Gutemberg, possibilitou a 
reprodução de obras em grande escala. Tornou-se patente a 
necessidade da proteção contra reimpressão. Começou-se a conferir 
um privilégio exclusivo. A cidade de Veneza, em 1469, conferiu a 
Johann Von Speyer, que trouxera a arte impressora para Veneza, um 
direito exclusivo de cinco anos para explorar esta arte. Foram 
conferidos também privilégios a determinados caracteres e formas de 
escrita. Os impressores recebiam e, com o evoluir dos tempos, 
conferiam privilégios aos editores. Pesquisas mais recentes 
mostraram que também autores recebiam privilégios. Conhecem-se 
privilégios para obras de arte plástica. Do século XVI são conhecidos 
alguns privilégios para gravuras de Durer e Zeitblom. (HAMMES, 
2002, p. 20) 

 

O sistema de privilégio começou a ruir no início do Renascimento, de 

acordo com DIAS MENEZES (2007, p.23), gradativamente, motivados 

sobretudo pelo pensamento moderno da Renascença, os autores tomaram 

ciência do valor intrínseco de suas respectivas contribuições intelectuais para o 

desenvolvimento da indústria editorial. 

Na Inglaterra surgiu a primeira regulamentação jurídica do Direito de 

Autor. Foi através da sanção, pela Rainha Ana, da primeira lei escrita sobre o 

assunto, conhecida como Copyright Act, que reconhecia o direito de cópia 

(copyright) como medida de proteção à criação artística, como descrita por 

Antônio Chaves (1987):  

 

Coube á Grã-Betanha, com a célebre Lei da Rainha Ana, de 
14.04.1710, sancionando o “copyright”, a glória de ter sido a 
vanguardeira da regulamentação legal da matéria, ‘para encorajar a 
ciência e garantir a propriedade dos livros àqueles que são seus 
legítimos proprietários’; ‘para encorajar os homens instruídos a 
compor e escrever obras úteis’, mediante o reconhecimento de um 
direito exclusivo de reprodução sobre as obras por eles criadas. 
(CHAVES, 1987, p.26)  
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Com o Copyright Act começou-se a mudar o foco da titularidade dos direitos 

autorais. Antes, tais direitos eram dos impressores ou editores, mediante o 

sistema de privilégios cedidos pelos monarcas, mas é correto dizer que 

pertenciam de fato aos autores, que realmente dedicaram tempo e inspiração à 

realização da obra, logo nada mais justos que somente eles autorizarem a 

reprodução da mesma.  

Porém, como explica Carlos Alberto Bittar (1999): 

 

A institucionalização dessa noção trazida pelo Copyright Act só se 
verificaria mais tarde, com as leis francesas de 1973, que garantiram 
expressamente ao autor a exclusividade de exploração da obra pelo 
prazo previsto, após o qual as mesmas cairiam no domínio comum, 
“como compensação pelo fato de valer-se o criador, em sua 
elaboração, do acervo cultural da humanidade”. (BITTAR, 1999, p. 
220) 
 

Somente a partir da realização das Convenções de Berna, Conferência de 

Estocolmo e Convenção de Paris, que o direito autoral realmente passou a 

criar forma e ter, de fato, a sua aplicabilidade jurídica, como cita abaixo Dias 

Menezes (2007): 

 

Em 1886, a realização da Convenção de Berna, na Suíça, seria o 
grande marco internacional do Direito de Autor. Diversas nações 
estabeleciam ali diretrizes de aplicação das normas autorais em seus 
ordenamentos jurídicos, comprometendo-se a refletir, em suas 
legislações nacionais, as garantias de proteção aos autores naquele 
momento pactuadas. 
Paralelamente a isso, desenvolvia-se também a legislação de 
Propriedade Industrial. A proteção às marcas, patentes e demais 
invenções industriais tinha sido objeto da Convenção de Paris, em 
1883, formando, em âmbito internacional, as normas gerais do 
chamado Direito de Propriedade Industrial. 
Finalmente, em 1967, durante a Conferência Diplomática de 
Estocolmo, seria criado o grande organismo mundial de proteção à 
Propriedade Intelectual, responsável pela organização de diretrizes 
gerais mundiais tanto sobre Direito de Autor quanto sobre a 
Propriedade Industrial. A chamada World Intellectual Property 
Organization (WIPO) é conhecida no Brasil pela sigla OMPI 
(Organização Mundial da Propriedade Intelectual) e exerce decisivo 
papel na manutenção e evolução da proteção aos direitos autorais. 
DIAS MENEZES (2007, p.24) 

 

Com esse breve relato histórico do surgimento do direito autoral na ordem 

mundial, passa-se a analisar, no tópico seguinte, em que momento o Brasil 

começou a aplicar em seu ordenamento jurídico tais medidas e quais foram as 

principais mudanças para os autores de obras no país. 
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2.2 – O DIREITO AUTORAL NO BRASIL 

 

O Direito Autoral no Brasil começou a ter certa relevância bem mais 

recente. Isso devido ao fato da imprensa ser proibida no período Colonial, não 

tendo assim um estímulo para a evolução da impressão gráfica.  

Mesmo após a independência, a exploração econômica das obras ainda era 

realizada no antigo sistema de privilégios. DIAS MENEZES (2007, p.25), afirma 

que somente os editores e impressores possuíam direitos sobre as obras. A 

primeira Constituição brasileira (1824), só protegia os direitos do inventor sobre 

a propriedade Industrial, não trazendo qualquer referência ao Direito de Autor. 

Segundo a autora, só na Constituição de 1891 houve uma regulamentação do 

assunto, como cita abaixo:  

 

Em 1891 é que a matéria seria enfim regulamentada, por meio da 
Constituição Federal republicana, a primeira a tratar do assunto, 
embora ainda precariamente. De fato, nada mais garantia aos autores 
a Carta Magna de 1891 do que o simples direito de exclusividade de 
reprodução sobre suas obras. Nada falava, pois, sobre os demais 
direitos de natureza patrimonial, muito menos sobre os chamados 
direitos morais de autor. DIAS MENEZES (2007, p.25) 

 

De qualquer forma, como explica Bruno Jorge Hammes, a previsão 

constitucional autoral em si mesma já representava um grande avanço: 

 

A Constituição de 24 de Fevereiro de 1891 (art. 72 §26) distingue 
nitidamente o direito do autor do privilégio dos inventores, dizendo: 
‘aos autores de obras literárias e artísticas é garantido o direito 
exclusivo de reproduzi-las, pela imprensa ou por qualquer outro 
processo mecânico, Os herdeiros dos autores gozarão desse direito 
pelo tempo que a lei determinar. ’ (HAMMES, 2002, p. 23) 

 

“A primeira lei a tratar da matéria autoral fora do âmbito constitucional foi 

a de número 496, datada de 1898. Essa lei garantia aos autores o direito sobre 

as obras publicadas em países estrangeiros, qualquer que fosse a 

nacionalidade de seus autores.” DIAS MENEZES (2007, p.26) 

Com a vinda do novo código Civil, em 1916, houve uma regulamentação 

no instituto autoral nos artigos de 649 a 673. Passando o direito de autor 

permanecer definitivamente no Código Civil, sendo modificado algumas vezes 
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por leis extravagantes, até quando se decidiu editar uma lei específica da 

matéria. De acordo com DIAS MENEZES (2007): 

 

Foi em 1973, que seria editada no Brasil a primeira lei de Direitos 
Autorais, derrogando por completo os artigos referentes ao assunto 
no Código Civil. Tratava-se, enfim, de uma compilação das 
legislações anteriores, em conformidade com as diretrizes da 
Convenção de Berna e pronta para melhor atender aos anseios dos 
autores. Com efeito, dois anos mais tarde, em 1975, o próprio texto 
da Convenção de Berna seria ratificado no Brasil, por meio do 
Decreto nº 75.699, consolidando, finalmente, uma estrutura jurídica 
concatenada com as diretrizes internacionais. DIAS MENEZES (2007, 
p.26) 

 

Com a vinda da lei de 1973, houve um grande marco no Direito Autoral 

brasileiro. Tal lei tutelava os criadores intelectuais e também os titulares dos 

direitos conexos, como artistas intérpretes e executantes. Também definiu-se a 

criação do Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais, o ECAD, 

entidade autorizada a cobrar e distribuir direitos autorais patrimoniais na área 

da música, que será estudada nos próximos tópicos. Na lição de Antônio 

Chaves, em obra do ano de 1987:  

 

Outros aspectos da nova lei, nessa matéria, são os que se referem à 
criação de um ‘Escritório’ central comum de percepção e arrecadação 
dos direitos de execução pública (art. 115) para evitar a confusão que 
representa a existência de várias sociedades tratando de receber 
direitos de autor por diferentes repertórios. Como simples hipótese 
isto leva a pensar que, em futuro não distante, se chegará à fusão 
das diversas sociedades em uma única, na função de intermediário, 
com fortes poderes outorgados pelo Estado (solução SADAIC da 
Argentina). (CHAVES, 1987, p.43) 

 

Em 1998, ocorreu uma reformulação na Lei de Direitos Autorais. A nova 

Lei Autoral, vigente no Brasil, é a de nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

Segundo a opinião de Dias Menezes (2007), “o novo arcabouço legislativo em 

nada se afasta das linhas enunciadas pelas Convenções Internacionais 

ratificadas pelo Brasil.” 

Ainda para a autora: 

 

São, ao todo, cento e quinze artigos, dos quais oitenta e nove não 
passam de reproduções fiéis da lei anterior, a de 1973. Daí conclui-se 
que pouco modificou o sistema autoral então vigente no país. Com 
efeito, as maiores inovações da Lei nº 9.610 de 1998, foram a 
extinção do Conselho Nacional de Direito Autoral – CNDA – e a 
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introdução dos programas de computador (softwares) no rol das 
obras protegidas. 
Alguns institutos da lei anterior desaparecem da redação legislativa, 
como o da licença sobre a fotografia, bem como os direitos de arena 
e de obra sob encomenda. Também foram omitidos os prazos 
prescricionais. DIAS MENEZES (2007, p.27) 

 

A nova Lei de nº 9.610/98 também inovou na enumeração, rol 

exemplificativo, o que pertence e o que não pertence à proteção autoral, altera 

os prazos de vigência dos direitos patrimoniais, e estipula uma nova redação 

aos aspectos da edição.  

Estipulando a Lei Autoral vigente no país, faz-se necessário adentrar na 

sua principal característica, a de possuir cunho dualístico, tutelando tanto 

direitos morais como patrimoniais. 
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3 – O DUALISMO AUTORAL  

 

O Direito de Autor é considerado com caráter dúplice. De um lado temos 

prerrogativas de cunho moral, como proteção da essência da obra e criação do 

espírito do autor. De outro, temos o caráter econômico, de ordem patrimonial, 

que permite que o autor explore sua obra na indústria. Como define Antônio 

Chaves em obra de 1987: 

 

Distinguem-se, no Direito de Autor, duas esferas de atribuições: de 
um lado, as que pertencem ao denominado direito moral, que 
consiste no direito ao reconhecimento à paternidade da obra, direito 
de inédito, no direito à integridade da sua criação, no de modificar a 
obra, de acabá-la, de opor-se a que outrem a modifique, etc; de outro, 
as de natureza patrimonial, que se cifram na prerrogativa exclusiva de 
retirar da sua produção todos os benefícios que ela possa 
proporcionar, principalmente pela publicação, reprodução, 
representação, execução, tradução, recitação, adaptação, arranjos, 
dramatização, adaptação ao cinema, à radiofusão, à televisão, etc. 
(CHAVES, 1987, p. 17) 

 

Na opinião de Carlos Alberto Bittar (2003), o aspecto moral seria a 

expressão do espírito criador da pessoa, como emanação da própria 

personalidade do homem na condição de autor de obra intelectual estética. Já 

o elemento patrimonial resumia-se na retribuição econômica da produção 

intelectual, definida por Bittar (2003) como sendo a participação do autor nos 

proventos que da obra de engenho possam advir, em sua comunicação 

pública. 

Assim, os direitos morais representam o caráter de afeto que ligam o 

autor à sua obra, representando, de certa forma, a sua personalidade, dando-

lhe a prerrogativa de tirar-lhe proveito no mercado, de também auferir lucros 

com sua comercialização, destacando assim o caráter patrimonialista. 

Devidamente entrelaçados, para DIAS MENEZES (2007, p.66), os 

direitos morais e patrimoniais de autor – ambos utilizados no plural, dada a sua 

multiplicidade – garantem ao criador as necessárias prerrogativas para a tutela, 

defesa e difusão de sua obra, criando um conjunto coordenado e lógico de 

princípios intrinsecamente relacionados e harmônicos, que constituem a própria 

essência do Direito Autoral. 

Segundo Carlos Alberto Bittar (2003), esses dois direitos, ao integrarem-

se, unirem-se e completarem-se, determinam a própria unidade do Direito de 
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Autor. Nesse sentido, Bittar ressalta que “como aspectos de uma mesma 

entidade são, por natureza, incindíveis. As duas partes combinam-se em um 

sistema binário, de correlação e interferência, imprimindo feição especial ao 

Direito de Autor”. (BITTAR, 1999, p.34) 

 

 

3.1 – DIREITOS MORAIS 

 

É de se reconhecer o caráter personalíssimo e indisponível da condição 

de autor atribuída a quem criou a obra. Para Bruno Hammes (2002), o direito 

moral de autor é o que protege o criador nas suas relações pessoais e ideais 

(de espírito) com a obra. Para ele, tal direito nada diz sobre a moralidade 

(ética) do autor, ou seja, não se destina a tecer juízos de valor sobre sua 

condição de respeito como pessoa. Ao contrário, visa essa garantia legal 

proteger a moralidade da ligação entre criador e obra, possibilitando aos 

autores, em qualquer tempo, requerer a proteção do direito em favor de seus 

legítimos interesses de ordem não-patrimonial.  

Desta forma, o criador intelectual tem sua subjetividade, personalidade e 

criatividade protegida pelo direito moral. É um direito personalíssimo com 

prerrogativa de direito fundamental. 

A própria Convenção de Berna garante, por meio de seu artigo 6-bis, 

que independentemente dos direitos patrimoniais do autor, e mesmo após a 

cessão desses, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da obra 

e de se opor a qualquer deformação, mutilação ou outra modificação de seu 

conteúdo, repudiando qualquer atentado à mesma, que possam prejudicar a 

sua honra ou a sua reputação.    

O artigo 27 da lei Autoral define que “os direitos morais do autor são 

inalienáveis e irrenunciáveis”. Trata-se de propriedades ou mesmo condições 

de realização dos direitos morais, capazes de distingui-los dos direitos 

patrimoniais e de lhes determinar a natureza. Para Elisângela Dias Menezes 

(2007): 

 

O caráter de inalienabilidade do direito moral de autor justifica-se ante 
a impossibilidade de sua disposição. Isso porque é impossível ao 
autor desfazer-se de sua condição, seja gratuita ou onerosamente. 
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Não pode simplesmente alienar a outrem a sua qualidade de autor. 
Assim, sobre chamada paternidade autoral, não se fala em venda, ou 
doação ou qualquer outra espécie de negócio jurídico. DIAS 
MENEZES (2007, p.68) 

 

Assim, o direito moral de autor é ligado à personalidade do mesmo e 

esse vínculo não é passível de transferência a terceiros. Pode-se dizer que 

uma vez autor, sempre autor, suportando ônus e bônus dessa condição até o 

fim de seus dias. Ao alienar a materialidade da sua obra, não estará alienando 

senão o seu suporte físico, mantendo consigo a condição de autor, que terá de 

ser respeitada por onde quer que essa obra circule.  

Com relação à essência autoral da irrenunciabilidade dos direitos morais 

de autor, continua Menezes (2007): 

 

Trata-se, aqui, da impossibilidade fática e jurídica de o autor 
voluntariamente desistir de sua condição de criador. De fato, se não 
pode o autor alienar a terceiros essa condição, também não pode 
renunciar a ela, mesmo que tal ato não seja em benefício de outrem. 
Isso porque o vínculo que une autor e obra é eterno e se não pode 
ficar a mercê de terceiros, também não pode ser destruído 
voluntariamente pelo próprio criador. MENEZES (2007, p.69) 

 

Já com relação à proteção dos direitos morais após a morte do autor, o § 

2º do artigo 24 da Lei Autoral conceitua que os herdeiros cuidarão de sua 

manutenção durante o período em que gozarem da prerrogativa da 

exclusividade na exploração econômica da obra e, após cair em domínio 

público, passa a ser competência do Estado a defesa da integridade e autoria. 

Dentre os direitos morais de autor, destacam-se alguns de grande 

relevância, como o Direito à Paternidade, Direito ao Ineditismo, à Integridade, à 

Modificação e ao Arrependimento, valendo destrinchar a seguir cada um deles. 

O Direito à Paternidade é considerado o mais importante direito moral de 

autor. Segundo a opinião de DIAS MENEZES (2007, p.70), há conjugação de 

duas espécies prerrogativas conferidas pela condição de autor: o direito de 

reivindicar a autoria da obra e o direito de ter o nome ligado a ela. 

Regulado pelos incisos I e II do artigo 24 da Lei Autoral, o direito de 

paternidade, como apelidado pela doutrina, garante ao criador a prerrogativa 

de ter reconhecida e conhecida por todos a sua qualidade de autor. Nesse 

sentido, o seu titular pode, a qualquer momento e em qualquer lugar, anunciar-
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se como autor, reivindicando a paternidade sobre sua criação. Pode ainda 

exigir que seu nome seja indicado e expressamente mencionado na obra. 

Em relação ao Direito ao Ineditismo, encontra-se assegurado no inciso 

III do artigo 24 da LDA (Lei de Direitos Autorais), que trata a possibilidade do 

autor em não divulgar a sua obra. “Há que se respeitar sempre a vontade do 

autor nesse sentido, já que, como o único titular de todos os direitos sobre a 

obra, ele é que deve decidir se a quer publicizar ou não”, DIAS MENEZES 

(2007, p.71). Ressalvando que se esgota esse direito a partir da primeira 

publicação da obra, mediante o devido e expresso consentimento de seu 

criador.  

No inciso IV do artigo 24 da LDA é assegurado a integridade da obra, 

opondo-se a qualquer e quaisquer modificações ou à pratica de atos que, de 

qualquer forma, possam prejudicá-la  ou atingi-lo, como autor, em sua 

reputação.  

O objetivo da lei, nesse caso, é o de garantir a conservação da obra em 

todos os seus aspectos, mantendo a sua inteireza, coerência e originalidade. 

Com efeito, ninguém pode modificar a forma ou alterar qualquer conteúdo da 

obra sem autorização do autor. 

Já o Direito de Modificação, fundado no artigo 24, inciso V da LDA, 

garante ao autor como legítimo titular da obra, ser o único autorizado 

legalmente a modificá-la a qualquer momento. O referido artigo diz: 

 

Art. 24. São direitos morais do autor: 
(...) 
V – o de modificar a obra, antes ou depois de utilizá-la; 
VI – o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma 
de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização 
implicarem afronta à sua reputação ou imagem;  

 

E por fim, o Direito de Arrependimento do autor, que possibilita ao titular 

retirar de circulação determinada obra ou suspender qualquer forma de 

utilização já autorizada desde que impliquem em afronta à sua reputação e 

imagem, como prevê o inciso VI do artigo 24 da LDA, já citado acima.  
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3.2 – DIREITOS PATRIMONIAIS  

 

O autor também tem a total possibilidade de ter o seu trabalho 

recompensado financeiramente e não apenas através de reconhecimento 

afetivos de sua obra. Assim existem os direitos patrimoniais de autor, que para 

DIAS MENEZES (2007, p.78), trata-se da possibilidade legal reconhecida ao 

autor de explorar economicamente a sua obra, em caráter exclusivo, de modo 

a obter dela proveito pecuniário.  

Assim que se descobriu a valor dos bens imateriais relacionados ao 

Direito Autoral, e não mais só sobre os bens materiais, abriu a possibilidade de 

exploração desses bens separadamente. “Uma vez feita a cessão dos direitos 

dessa natureza, o criador, embora mantivesse consigo os direitos morais, 

transferia ao novo titular todas ou algumas das possibilidades de exploração 

econômica sobre obra no mercado, cabendo a esse último os lucros 

provenientes dos negócios realizados.” DIAS MENEZES (2007, p.78). 

 Immanuel Kant (1995) já falava da figura do editor – certamente o 

primeiro grande empresário do Direito Autoral – explicando, a maneira de seu 

tempo, essa diferença entre a titularidade de direitos: 

 

O editor, de fato, administra, em seu próprio nome, o instrumento 
mudo da transmissão de um discurso do autor ao público; mas levar o 
mencionado discurso do autor ao público por meio da impressão, 
mostrando-se como aquele através do qual o autor fala, ele só pode 
fazer em nome do outro. (KANT, 1995, p.78-79) 

 

Regulados nos artigos de 28 a 45 da Lei Autoral, os direitos patrimoniais 

são definidos por Bruno Jorge Hammes (2002) como prerrogativa de caráter 

econômico que possibilitam ao autor auferir lucros da sua obra. Sob esse 

aspecto, a exclusividade na exploração comercial, enquanto característica do 

direito patrimonial de autor, decorre de sua própria natureza de direito de 

propriedade. Só mediante a autorização expressa e específica de seu titular é 

que semelhante direito poderá ser explorado por terceiros. Nas palavras de 

Hammes: 

 

De maneira genérica, a obra pertence ao autor. É dele. 
Consequentemente, tem todo os direitos decorrente de um direito de 
propriedade. Pode utilizá-la com exclusividade, pode permitir ou não 
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permitir que outros a utilizem. A sua vontade determina o que 
acontece com a obra, quem e como a utilizará. Qualquer utilização 
depende de sua autorização. (HAMMES, 2002, p. 81) 

 

Interessante notar que o artigo 4º da LDA dispõe sobre a chamada 

interpretação favorável ao autor, ao expressamente definir que se interpretam 

restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais. Por esse 

dispositivo, a lei delimita o uso do direito patrimonial de autor, tornando-o uma 

propriedade de caráter especial, na medida em que seu titular só pode exercê-

lo dentro dos limites estabelecidos pelos instrumentos jurídicos que lhe deram 

origem.  

A interpretação é o fato que dá vida aos negócios jurídicos e sempre 

deve-se observar a vontade dos envolvidos. Com efeito, Plínio Cabral (2003) 

explica que a própria palavra restringir, derivada do latim restrictu, indica que a 

interpretação deve manter-se dentro de certos limites, especialmente no que 

tange a seus resultados: 

 

Em direito autoral os negócios jurídicos interpretam-se 
restritivamente. Quando alguém compra um livro, assiste a uma 
ópera, vê um filme, adquiriu apenas um direito limitado de fruir, gozar 
e apreciar o trabalho do artista contido nos instrumentos de 
materialização do pensamento criador. No caso, o direito de 
propriedade ou posse não lhe autoriza a reproduzir e comercializar a 
obra de arte que adquiriu para seu lazer pessoal. A propriedade, que 
é um direito constitucional absoluto, nesse caso sofre as limitações 
impostas pela legislação autoral. (CABRAL, 2003, p.16) 

 

O Código Civil brasileiro, em seu artigo 1.228, conceitua que “o 

proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de 

reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 

Assim, DIAS MENEZES (2007, p.81) define que o direito de propriedade 

abrange a prerrogativa de explorar a coisa economicamente, mediante venda, 

doação ou qualquer outra modalidade de negócio jurídico, além do direito de 

colher os seus frutos.  

Ainda continua a autora:  

 

Configura-se como ampla garantia, abrangendo todo o direito de 
conteúdo patrimonial e econômico, ou seja, tudo que possa ser 
convertido em dinheiro. Nesse contexto, a propriedade autoral, 
entendida como direito real, garante ao seu titular o direito de usar, 
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gozar e dispor do objeto que contém a obra artística ou literária. DIAS 
MENEZES (2007, p.81) 

 

Assim, pode-se dizer que o quadro, o livro, o CD, a fotografia, ou 

qualquer outra forma de materialização da obra autoral passam a ser 

considerados como bens de seu titular, passíveis de negociação 

mercadológica, sem que isso afete a natureza do vínculo pessoal de autoria.  

Atualmente, são inúmeras as formas de exploração econômica de uma 

obra autoral. Ainda levando em conta o rápido avanço tecnológico, surgem 

cada vez mais formas de transmitir ou disseminar algo criado pelo autor, que 

descobre praticamente dia após dia, novos canais de publicização de sua obra. 

Como explica Bruno Jorge Hammes (2002), o que as legislações fazem 

é tentar arrolar, de maneira exemplificativa, as formas mais comuns de 

utilização. Isso porque, segundo o jurista, “querer enumerar exaustivamente os 

modos de utilização é praticamente impossível. Seria também se expor a uma 

desatualização constante”. (HAMMES, 2002, p.81) 

Desta forma, a LDA prevê, como principais, mas não os únicos modos 

de exploração da obra autoral, aqueles do artigo 29, como a reprodução total 

ou parcial, a edição, a adaptação e outras transformações, tradução, a inclusão 

de fonogramas em obras audiovisuais, a distribuição por qualquer sistema 

existente, a inclusão em base de dados, e, ainda, a exploração mediante o que 

a lei genericamente designou de utilização direita ou indireta. 

A LDA, no inciso X do artigo 29, ainda dispõe sobre a necessidade de 

prévia e expressa autorização do autor para uso da obra por meio de quaisquer 

modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas no 

futuro. Para Dias Menezes (2007): 

 

A intenção do legislador parece ter sido a de ressaltar exatamente o 
caráter exemplificativo da enumeração apresentada, garantindo, de 
modo geral, a proteção patrimonial de todo e qualquer uso da obra 
autoral. DIAS MENEZES (2007, p.87) 

 

No que abrange as adaptações e arranjos musicais, percebe-se que, 

assim como qualquer outra forma de modificação da obra, as mesmas só 

podem ser realizadas mediante prévia e expressa autorização do autor original. 

As obras que derivam de tais transformações, por sua vez, tornam-se 
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independentes, e passam a compor o patrimônio intelectual de quem as 

idealizou.  

Explanada os principais assuntos referentes a parte geral da matéria de 

Direito Autoral, passa-se a analisar o direito de autor na obra musical, suas 

formas de divisão dos direitos patrimoniais e também a fiscalização e 

arrecadação dos mesmos.  
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4 – O DIREITO AUTORAL NA MÚSICA 

 

De todas as obras de espírito, pode-se dizer que a música é aquela que 

atinge de forma mais intensa o sentimento das pessoas. Definir “música” seria 

como captar um conjunto de sons e pausas em um espaço de tempo.  

A música, mais do que exprimir sentimentos do autor ou do interprete, os 

faz aflorar nas mais variadas formas naqueles que a escutam. De acordo com 

ANGELIS (2005, p. 80), a música está conectada ao espiritual; para outros, à 

natureza, ao cultural, ao funcional, ao social. Desde o aparecimento do homem 

e nas várias etapas da evolução humana, a música sempre esteve presente, 

inegavelmente fortalecida e popularizada diante do surgimento e 

aprimoramento de tecnologias de fixação, reprodução, difusão e comunicação.     

Desta forma, em relação à obra musical propriamente dita, pode-se ter o 

seu conteúdo autoral separado em diversos momentos, por isso é considerada 

um tanto complexa. Em geral o proprietário da autoria é o compositor, porém 

existe a figura do arranjador, maestro, produtor entre outros, que também 

possuem direitos em relação a diversas formas de fixação da obra.  

Para DIAS MENEZES (2007, p.169), os arranjadores e orquestradores 

são considerados autores apenas sobre a sua contribuição para a finalização 

da música. Aplica-se aqui, segundo a autora, “o conceito de direito autoral 

autônomo, enquanto o conjunto das prerrogativas sobre a citação 

independente, mas indispensável para execução de obra maior”. 

Esse direito autônomo pode, inclusive, ser eventualmente atribuído 

também a outros profissionais que contribuem para a composição da obra, tais 

como engenheiros de som, técnicos e DJs, dentre outros. Isso acontece, 

principalmente, na música eletrônica, na qual a combinação de sons parte, 

muitas vezes, de processos mecânicos e eletrônicos de mistura, por meio de 

processos chamados mixagens. 

Nesses casos, segundo Antonio Chaves (1987), a autoria é atribuída sob 

certas condições definidas pelas associações de titulares, às quais os técnicos 

deverão ser obrigatoriamente filiados, sendo a divisão dos direitos regida pelos 

regulamentos dessas associações. Tal extensão das prerrogativas autorais na 

música, foi objeto de uma deliberação internacional, como explica o jurista:  
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Unicamente com relação aos criadores de música eletrônica admitiu o 
Conselho Internacional dos Autores e Compositores de Música, em 
sua reunião de Bruxelas de 28 e 29.6.1972, que no quadro dos 
regulamentos de cada Sociedade, e exclusivamente no que diz 
respeito às obras eletroacústicas, possam ser admitidos nas 
sociedades de autores engenheiros de som, eletrotécnicos e outras 
pessoas que apresentam prova da criação de uma obra 
eletroacústica. (CHAVES, 1987, p. 349) 

 

Ao se gravar um CD, como exemplo, o autor passa a dispor de um bem 

material, no qual necessita negociar os chamado direitos fonográficos de 

edição, direitos esses patrimoniais, com o produtor fonográfico do disco. Assim 

mantendo consigo todas as prerrogativas autorais morais. Como define 

Nehemias Gueiros Júnior: 

 

Temos então que os direitos fonomecânicos, na definição válida e 
vigente no mercado musical brasileiro, significam todos aqueles 
direitos derivados da utilização econômica no grande mercado 
(comercialização) de suportes materiais musicais. (CDs, fitas 
cassetes ou outros), quer da modalidade de autor, quer da 
modalidade conexa, não importa. É o meio físico, o chamado corpus 
mechanicum que conta, para fundamentar a expressão, pois os 
direitos são gerados pela utilização de discos (CDs), fitas ou outros 
meios de reprodução material dos fonogramas musicais com 
finalidade comercial. (GUEIROS IR, 1999, p.73) 

 

Normalmente essas negociações com os produtores ocorrem através de 

uma editora musical, que é quem possuem os direitos patrimoniais das obras e 

agenciam o autor. O produtor pode atuar em diversas fases do processo de 

materialização da música, desde as primeiras gravações como até a escolha 

do repertório, assim passando a ter o direito sobre o fonograma.  

Por sua vez, o artigo o artigo 5º, IX da LDA define que fonograma é 

“toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de reprodução da 

obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição;”. 

Sendo, então, os vários formatos de fixação de sons como CD, MP3, DVDs, 

MDs, entre outros.  

De acordo com o artigo 80 da LDA o produtor deverá mencionar alguns 

quesitos na elaboração do fonograma. Vejamos o que diz a referida Lei: 

 

Art. 80. Ao publicar o fonograma, o produtor mencionará em cada 
exemplar: 
I – o título da obra incluída e seu autor; 
II – o nome ou pseudônimo do intérprete;  
III – o ano da publicação; 
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IV – o seu nome ou marca que o identifique. 
 

Fora esses quesitos, os fonogramas também deverão conter um código 

de identificação da obra chamado ISRC (Internacional Standard Recording 

Code), criado pela Organização Internacional de Normatização, com o objetivo 

de estabelecer um catálogo de reconhecimento das obras publicadas.  

Assim, cabe ao artista negociar de forma independente a transferência 

dos direitos patrimoniais do fonograma para a gravadora ou produtor. 

Destacando que além desses direitos patrimoniais também cabe ao autor o 

recebimento dos direitos autorais relativos à execução pública de sua música, 

sendo recolhido cada vez que emissoras de rádio ou TV transmitem a música 

para um determinado número de pessoas, como estipula o artigo 86 da LDA a 

seguir: 

 

Art. 86. Os direitos autorais de execução musical relativos a obras 
musicais, lítero-musicais e fonogramas incluídos em obra 
audiovisuais, serão devidos aos seus titulares pelos responsáveis dos 
locais ou estabelecimentos a que alude o § 3º do artigo 68 desta Lei 
que as exibirem, ou pelas emissoras de televisão que as 
transmitirem. 

 

A fiscalização e recolhimento desses direitos ficam por conta da gestão 

do órgão ECAD (Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais), como 

cita Elisângela Dias Menezes abaixo: 

 

A gestão dos direitos de execução pública, seja por meio do cinema, 
da TV, das rádios, seja durante shows ou sincronizações ambientes, 
é de responsabilidade do ECAD. Em nome dos autores e titulares 
conexos musicais, o Escritório Central de Arrecadação de Direitos 
Autorais cobra por essas execuções, repassando os valores aos seus 
titulares. (DIAS MENEZES, 2007, p.172) 

 

Vale destacar, que no decorrer do trabalho irá se desmembrar toda a 

forma de atuação do ECAD em relação a fiscalização dos Direitos 

Contudo, fica caracterizada a importância do registro do fonograma, 

como todos seus quesitos devidamente preenchidos, para se ter um controle 

de uma obra autoral musical tanto para fins de arrecadações de direitos como 

para registro de publicação. 
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4.1 – DA OBRA MUSICAL   
 

O direito de proteção da obra musical está previsto no artigo 7º da LDA: 

 

Art. 7º. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, 
expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, 
tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais 
como: 
(...) 
V – as composições musicais, tenham ou não letra;  

 

O legislador, ao se referir ao termo “criações do espírito”, deixa clara a 

necessidade de originalidade e assim define Leonardo Mota em seu artigo de 

2003:  

 

A obra musical que pertença ao domínio das artes, que tenha 
originalidade e que não tenha caído no domínio público é uma obra 
intelectual, produto do espírito humano, prontamente protegida pelos 
Tratados internacionais sobre Direito Autoral e, especificamente, pela 
Lei n.º 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais). (RODRIGUES, 2003) 

 

A melodia, a harmonia e o ritmo formam a obra musical e é necessária a 

identificação de cada item mencionado para tal obra se enquadrar na proteção 

dos direitos autorais. Para José Carlos Costa Netto, ao citar Henry Desbois 

(1985): 

  

Melodia seria a emissão de um número indeterminado de sons 
sucessivos, já a harmonia forneceria a roupagem da melodia, como 
resultado da emissão simultânea de vários sons – acordes, por fim, o 
ritmo seria uma sensação determinada por diferentes sons 
consecutivos ou diversas repetições periódicas de um mesmo som, 
marcando o andamento da melodia. (COSTA NETTO, 1985, p. 41) 
 

O elemento fundamental de uma obra musical, a originalidade, segundo 

o citado autor, reproduzindo Henry Desbois, estaria na melodia e explica com 

detalhes: 

 

Assim, inegável que, dos três elementos constitutivos da obra 
musical, a melodia é a essencial. É essa, justamente, a característica 
mais peculiar em relação ao processo de criação da obra musical em 
relação às demais obras intelectuais: mais acentuadamente na 
criação melódica incide a sensibilidade, a inspiração, e não a reflexão 
ou comparação. Assim, não estaria afeta à melodia à inteligência e 
sim à sensibilidade. 
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A título de exemplificação poderíamos citar duas composições 
famosas na música popular brasileira: "Esse teu olhar", de Tom Jobim 
e "Promessas" do mesmo renomado compositor. Apesar de idênticas 
em sua harmonia ocorre perfeita distinção a nível melódico, o que as 
caracteriza como obras originárias autônomas, cada qual 
absolutamente original. .(COSTA NETTO, 1985, p. 41) 

 

Destacando que as composições com ou sem letras também possuem 

respaldo na LDA, assim como o título que está definido no artigo 10º da 

referida lei: “a proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e 

inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por 

outro autor.” (Lei n.º 9.610/98) 

Outro fator importante a ser destacado em relação à obra musical é a 

possibilidade de ocorrer co-autoria quando mais de uma pessoa participa da 

criação. O artigo a seguir esclarece o assunto: 

 

Art. 5º. Para efeitos desta lei, considera-se 
V – obra 
a) em co-autoria – quando é criada em comum, por dois ou mais 
autores; 

 

Assim, se uma ou mais pessoas escreverem uma determinada letra ou 

quando mais de uma pessoa realiza um ato de criação, como exemplo, uma o 

arranjo e outra a melodia, ambas são autoras; no caso, é uma obra em co-

autoria. 

Contudo, após decifrar as principais características da obra musical, 

passa-se ao próximo tópico que fará uma explanação sobre os direitos dos 

demais contribuintes para que uma obra musical se materialize. 

 

 

4.2 - DOS DIREITOS CONEXOS 

 
Para fazer com que a obra exista materialmente também é necessário a 

contribuição de dons de outras pessoas, que se envolvem no processo de 

execução da obra. Como exemplo o músico intérprete que grava as guitarras 

de um disco ou o ator que expressa um papel criado pelo dramaturgo. São 

pessoas essenciais para dar vida a obra. Sem elas, dificilmente o autor 

conseguiria materializar sua arte. Como descreve DIAS MENEZES abaixo: 
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Os cantores, os atores, os músicos instrumentistas e os bailarinos 
não são autores, na medida em que baseiam seu trabalho em uma 
obra artística pré-concebida, mas, por sua vez, possuem participação 
essencial à própria configuração da obra, já que são os responsáveis 
pela animação da mesma, ou seja, pela sua expressão estética e 
artística. Sem eles, a música, o teatro, a dança, os espetáculos 
circenses e tantas outras manifestações culturais nada seriam além 
de um conjunto de informações escritas em papel ou outra forma de 
registro inerte. (DIA MENEZES, 2007, p. 111)    

 

Assim temos o chamado Direito Conexo, que, de acordo com o artigo 89 

da LDA, reconhece expressamente os direitos da classe artística ligando-os 

aos de autores. Vejamos o que diz referido artigo: 

 

Art. 89. As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que 
couber, aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos 
produtores fonográficos e das empresas de radiofusão 
 
Parágrafo único. A proteção desta Lei aos direitos previstos neste 
artigo deixa intactas e não afeta as garantias asseguradas aos 
autores das obras literárias, artísticas ou científicas. 
 

Foi devido a essa relação de “conexão” entre os direitos que se 

estabeleceu o nome de “Direito Conexo”. E ainda, para Bruno Jorge Hammes 

(2009), a necessidade de criação deste direito veio junto com o surgimento das 

diversas formas de registro das obras:  

 

Desde que se tornou possível fixar as apresentações dos artistas em 
som e imagem e transmitir mediante recursos técnicos a locais 
distintos do lugar de apresentação, especialmente por radiofusão, 
tornou-se evidente que os artistas precisavam de uma proteção 
jurídica que lhes assegurasse o respeito aos interesses morais e 
patrimoniais, aptos a impedir que suas apresentações fossem 
reproduzidas sem a devida autorização e remuneração. (HAMMES, 
2002, p.229) 

 

Como já citado anteriormente, a referida Lei de Direito Autoral, traz, em 

seu artigo 89, os titulares dos Direitos Conexos. São eles: os intérpretes ou 

executantes, os produtores fonográficos e as empresas de radiofusão.   

Com relação aos intérpretes, ou seu sinônimo, executantes, o artigo 2º 

da Convenção de Roma define um rol exemplificativo de artistas que se 

enquadram nessa categoria. São eles: os atores, cantores, músicos, 
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dançarinos e outras pessoas que representem, cantem, recitem, declarem, 

interpretem ou executem, por qualquer forma, obras literárias ou artísticas.  

Afirma Eliane Abrão que, “na dificuldade de conceituar as obras dos 

intérpretes, os especialistas internacionais os situaram na categoria de titulares 

de direito conexos, lado a lado com a indústria responsável pela fixação e 

divulgação de suas interpretações” (ABRÃO, 2202, p. 73). 

Ainda na opinião da autora, essa categoria de titulares conexos poderia 

muito bem ser considerada como autores de suas interpretações, pois também 

exigem uma força do espírito para acrescentar o trabalho à obra e ainda, nada 

se diferem dos arranjadores musicais ou tradutores, que já se enquadram na 

categoria de autores. Como explica Abrão: 

 

Não é o caso dos produtores fonográficos e organismos de 
radiofusão, que majoritariamente não são pessoas físicas. Ademais, 
exercem atividades completamente diferentes da dos artistas, dos 
quais dependem para a produção e divulgação de suas obras, muito 
embora também contribuam como aspectos criativos na produção 
dos suportes. (ABRÃO, 2002, p. 73) 
 

Com relação ao Direito pátrio, o artigo 90 da LDA define as suas 

prerrogativas: 

Art. 90. Tem o artista intérprete ou executante o direito exclusivo de, a 
título oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir: 
 
I – a fixação de suas interpretações ou execuções; 
II – a reprodução, a execução pública e a locação das suas 
interpretações ou execuções fixadas; 
III – a radiofuão das suas interpretações ou execuções, fixadas ou 
não 
IV – a colocação à disposição do público de suas interpretações ou 
execuções, de maneira que qualquer pessoa a elas possa ter acesso, 
no tempo e no lugar que individualmente escolherem; 
V – qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações 
ou execuções. 
 
§ 1º Quando na interpretação ou na execução participarem vários 
artistas, seus direitos serão exercidos pelo diretor do conjunto. 
§ 2º A proteção aos artistas intérpretes ou executantes estende-se à 
reprodução da voz e imagem, quando associadas às suas atuações.  

 

Interessante destacar a preocupação do legislador quando se trata de 

obras com um número considerado de intérpretes. Assim, no § 1º fica a cargo 

do diretor musical a responsabilidade sobre o exercício dos direitos conexos 

das interpretações. 
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Quanto aos direitos morais, os executantes também os detêm. O artigo 

92 da LDA define que “aos intérpretes cabem os direitos morais de integridade 

e paternidade de suas interpretações, inclusive depois da cessão dos direitos 

patrimoniais, sem prejuízo da redução, compactação, edição ou dublagem da 

obra de que tenham participado, sob a responsabilidade do produtor, que não 

poderá desfigurar a interpretação do artista.” 

A segunda figura dos titulares dos direitos conexos são os produtores 

fonográficos. O artigo 5º, inciso XI da LDA define produtor como “pessoa física 

ou jurídica que toma a incitativa e tem a responsabilidade econômica da 

primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a 

natureza do suporte utilizado”. Assim, são configurados como empresários que 

auxiliam na divulgação da obra artística e na sua propagação para o meio 

cultural.  

O artigo 93 da referida Lei, garante ao produtor o direito exclusivo de 

autorizar ou proibir, a título oneroso ou gratuito, a reprodução dos fonogramas 

por si produzidos, bem como a sua execução pública e distribuição por meio da 

venda ou locação.  

Por fim, conforme disposto no artigo 12 da Convenção de Roma, quando 

um fonograma publicado com fins comerciais ou uma reprodução desse 

fonograma forem utilizados diretamente pela radiofusão, ou para qualquer 

comunicação ao público, o utilizador pagará uma remuneração equitativa e 

única aos artistas intérpretes executantes ou aos produtores fonográficos ou, 

ainda, aos dois. 

Já a figura das empresas de radiofusão tem a definição da LDA como 

sendo a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou ainda da 

conjugação entre sons e imagens, bem como a transmissão de suas 

representações, para fins de recepção pelo público.  

Trata-se, aqui, dos direitos que as emissoras de rádio e TV possuem 

sobre suas transmissões, podendo vetar ou autorizar a retransmissão por outro 

veículo. Como exemplo, podemos citar um programa de comédia de certa 

emissora de TV. Ela passa a deter os direitos sobre as imagens e sons deste 

programa, sendo a única titular sobre o direito de retransmissão dele.  
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4.3 – O ECAD 
 

Talvez a principal dificuldade do titular dos direitos autorais seria 

fiscalizar a execução de sua obra por terceiros e cobrar as devidas 

remunerações. Tal questão é levantada por Fábio Ulhoa Coelho (2009): 

 

Imagine a dificuldade que o compositor de uma música popular 
enfrenta para tomar conhecimento das vezes em que ocorre sua 
execução pelas rádios ou em locais de freqüência coletiva, bem como 
para cobrar o pagamento de seus direitos. Na verdade, é impossível 
ao autor fazer esse controle isoladamente. O custo da estrutura de 
que necessitaria para tanto certamente ultrapassaria a receita a ser 
auferida com a remuneração pela exploração da obra. Além disso, 
gerir tal estrutura consumiria o tempo e a energia do autor 
reclamados pela criação intelectual, com prejuízo também para a 
cultura. (COELHO, 2009, p. 381) 

 

Assim, para suprimir essa dificuldade de fiscalização os autores 

passaram a se unir em associações que visavam à defesa tanto judicial como 

extrajudicial dos direitos patrimoniais de seus titulares. Desta forma, as 

associações de proteção ao direito autoral, por sua vez, procuraram conjugar 

esforços para otimizar e racionalizar o controle da utilização da obra intelectual 

de seus membros.  

Contudo, o artigo 99 da LDA veio com a exigência sobre as associações 

de manterem um único escritório de arrecadação e distribuição dos direitos, 

com o objetivo de não haver redundância na fiscalização. Segue o que consta 

no artigo: 

 

Art. 99 . As associações manterão um único escritório central para a 
arrecadação e distribuição, em comum, dos direitos relativos à 
execução pública das obras musicais e litero-musicais e de 
fonogramas, inclusive por meio da radiofusão e transmissão por 
qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovisuais. 
 
§ 1º O escritório central organizado na forma prevista neste artigo não 
terá finalidade de lucro e será dirigido e administrado pelas 
associações que o integrem. 
§ 2º O recolhimento de quaisquer valores pelo escritório central 
somente se fará por depósito bancário.  

 

Assim se intitulou a sociedade civil privada ECAD (Escritório Central de 

Arrecadação de Direitos Autorais), que faz a arrecadação e distribuição de 

direitos autorais sobre a execução públicas de música em nome dos autores 
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filiados às onze associações brasileiras de gestão autoral musical que o 

administram. Nas palavras de Eliane Abrão:  

 

Trata-se de um colegiado composto pelos representantes das 
associações de titulares de direitos autorais e conexos sobre obras 
musicais e fonogramas, com sede no Rio de Janeiro, e escritórios nas 
principais capitais do país, dotados de autonomia administrativas, 
corpo de funcionários próprios, que inclui cadastradores de usuários e 
fiscais. (ABRÃO, 2002, p. 91) 

 

Com efeito, todos que se filiarem a uma das onze associações 

transferem automaticamente a legitimidade ao ECAD, para em seu nome, 

arrecadar e fiscalizar os direitos autorais oriundos da utilização pública de suas 

obras musicais. Ainda para Eliane Abrão: 

 

O ECAD obedece a um regulamento de arrecadação aprovado em 
Assembléia Geral, que poderá autorizar a utilização de todas as 
obras do repertório representando pelas associações que o integram, 
independentemente do número de obras a serem utilizadas através 
de uma estimativa de receita, um fixo ou uma participação em receita 
bruta (bilheteria, patrocínio, publicidade) em casas de shows, 
espetáculos e casas noturnas. (ABRÃO, 2002, p. 91) 
 

O ECAD cobra por qualquer execução pública, tanto das realizadas 

diretamente, como shows e espetáculos, como das indiretas, transmissão de 

rádio e TV.  

Nos shows e eventos, a arrecadação se dá, normalmente, pelo 

recolhimento de 10% da bilheteria. Já na transmissão de rádio e TV, se faz por 

uma tabela de amostragem enviada por essas redes. 

Da distribuição dos percentuais arrecadados por meio da execução 

musical, o ECAD retém para si 18% do valor para fins de administração; 7% 

vão para as associações a que pertencem os artistas cadastrados; 25% ficam 

para os titulares dos direitos conexos envolvidos (intérpretes, produtores 

fonográficos e empresas de rádiofusão); e, por fim, os 50% restantes, aos 

compositores das obras.  

Contudo, o principal objetivo do ECAD é a fiscalização em massa das 

execuções públicas autorais. Fato que seria de muito difícil controle do próprio 

autor realizar. Assim, munido da contribuição das onze associações, passa-se 

a ter um maior vigor na arrecadação desses direitos.  
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5 – O PLÁGIO MUSICAL  

 
 

A ideia de plágio vem da antiguidade romana, onde os assaltantes 

denominados plagiários roubavam dos viajantes bens artísticos que esses 

levavam consigo, como pintura, letras de músicas e poemas.  

Contextualizando para os dias atuais, o plágio é considerado a 

apropriação de obra autoral alheia, ferindo a patrimonialidade e principalmente 

os bens morais do autor.  

Valério De Sanctis, citado por Bruno Jorge Hammes (2002, p. 202) 

define plágio como a “reprodução parcial e levemente disfarçada dos 

elementos criativos de uma obra alheia, acompanhada de usurpação de 

paternidade”. 

Desta forma, antes de adentrar no tema central deste trabalho, o plágio 

musical, faz-se necessário explanar as principais formas de ferimento à tutela 

dos direitos autorais.  

 
 
5.1 - DAS LESÕES AO DIREITO AUTORAL 

 
As formas mais relevantes de lesão ao direito autoral podem ser 

definidas através da pirataria, contrafação, reprografia e o plágio. Cada uma 

delas é diferenciada pela Lei, por doutrinas e até mesmo jurisprudências. De 

acordo com a escritora Elisângela Dias Menezes (2007): 

 

Toda vez, porém, que uma obra autoral é utilizada sem a autorização 
do titular – salvo as exceções do artigo 46 – estará se incorrendo em 
violação ao Direito de Autor. Para isso não importa se a finalidade do 
uso é lucrativa ou não. O fim comercial apenas agrava o desrespeito 
aos direitos patrimoniais de autor. 
Além disso, toda vez que se omite ou usurpa a autoridade de uma 
obra, lesa-se a moralidade do autor. Igualmente, quando se modifica 
o seu conteúdo, rouba-se-lhe o direito de integridade. Quem perde 
em primeiro lugar é sempre o autor. Depois, as empresas que vivem 
da exploração da arte. Por fim, a própria sociedade, a qual, mediante 
o desrespeito à sua produção intelectual, tornar-se vítima da 
incultura. (DIA MENEZES, 2007, p. 126)    
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Logo, a lesão ao direito autoral tem um peso patrimonial e moral para o 

autor, mas não só a sua pessoa como também para a sociedade e empresas 

que exploram tal seguimento.  

A pirataria é um ato de ferir o direito através da cópia indevida de certa 

obra para fins comerciais ou pessoais sem a autorização do autor. Nas 

palavras de Henrique Gandelman (2001): 

 

Chama-se vulgarmente de pirataria à atividade de copiar ou 
reproduzir, bem como utilizar indevidamente – isto é, sem a expressa 
autorização dos respectivos titulares – livros ou outros impressos em 
geral, gravações de sons e/ou imagens, software de computadores, 
ou ainda, qualquer outro suporte físico que contenha obras 
intelectuais legalmente protegidas. (GANDELMAN, 2001, p. 86) 
 

Vale destacar que a pirataria é algo muito comum no Brasil. Como 

exemplo, pode-se dizer que está fazendo parte da cultura da população 

adquirir CDs e DVDs piratas ao invés dos originais. Fato devido à falta de uma 

fiscalização mais eficaz e também ao alto valor de impostos embutido nos 

produtos legais.  

Com o intuito de amenizar a comercialização de produtos piratas, a 

Emenda Constitucional nº 75 de 15-10-2013 acrescentou a alínea “e” ao artigo 

150, inciso VI, que atribui imunidade fiscal aos fonogramas e videofonogramas 

musicais produzidos no país. O referido artigo cita: 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 

VI – instituir impostos sobre: 

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil 
contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros 
e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como 
os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo 
na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a 
laser. 

  

A contrafação é definida pela LDA como a reprodução não autorizada da 

obra (art. 5º, VII). Em muitos casos ela é confundida com a própria pirataria, 

porém a principal diferença é por possuir uma abrangência maior, 

enquadrando-se também a área do Direito de Propriedade Industrial. Assim, 
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como exemplo, marcas empresariais e fórmulas de produtos podem ser 

contrafeitas. 

Nas palavras de Dias Menezes (2007): 

 

Quem pratica ato de reprodução não autorizada é conhecido como 
contrafator. Pode ser tanto quem copia quanto quem utiliza, vende, 
expõe à venda, oculta, adquire, distribui ou aluga obras contrafeitas. 
Resumindo, é aquele que sustenta a ilegalidade na circulação e uso 
da obra autoral. (DIAS MENEZES, 2007, p. 133) 

 

Assim, quem pratica contrafação está sujeito a responder tanto 

administrativamente, como civil e penalmente.  

A reprografia é outra forma de violação do direito. Ela normalmente é 

auferida através de máquinas impressoras de material não autorizado, como 

livros e fotos, em grande escala. Ainda para Dias Menezes (2007): 

 

A reprografia, enquanto técnica em si mesma, não é prática ilegal. 
Pode ser bem utilizada, para a cópia individual de documentos e 
imagens destinados apenas à memória e registro legal. O que ocorre, 
porém, é que o método tem sido largamente empregado para 
reproduzir livros inteiros, bem como apostilas e outras obras 
impressas protegidas pelo Direito de Autor. (DIAS MENEZES, 2007, 
p. 134) 

 

E, por fim, talvez a principal forma de lesar o direito autoral de um titular 

é através do plágio. Como já citado, trata-se do fato de usar trechos ou obras 

por completo de alguém sem lhe atribuir devida autoria. Para (HAMMES, 2002, 

p.202), plagiar é publicar, difundir ou comunicar de qualquer outra forma ao 

público uma obra intelectual alheia ou elementos dela em uma própria sem 

mencionar a fonte.  

Com isso, após conceituar algumas formas de violação ao direito de 

autor, principalmente a figura do plágio, passa-se ao próximo tópico que 

definirá as formas de plágio na música. 

 

 
5.2 – O PLÁGIO EM MÚSICA 

 
Não é fácil conseguir caracterizar o plágio, ainda mais se tratando de 

uma obra musical em que o possível plagiador pode se prevalecer de vários 
artifícios musicais para tentar descaracterizar tal ato. Para Edman Ayres De 
Abreu (1968): 
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Tantos e tantos são os recursos que a música contém que, para 
aquele que a conhece, ainda que sem profundidade, é muito fácil 
descaracterizar uma peça conhecida, tecnicamente, plagiando-a de 
maneira a iludir até os espíritos lúcidos, mas desprevenidos. O plágio 
evidencia-se através da melodia, que ainda é, e dificilmente vai deixar 
de ser, o suporte de interesse da música. (ABREU, 1968, p. 117) 

 

A melodia é a principal forma de se desconfiar de um plágio, basta uma 

música soar parecida ou lembrar outra que lhe pareça familiar. Assim Edmar 

De Abreu afirma:  

 

Nunca é demais repetir, no momento em que você ouve uma música 
e ela, de qualquer forma, suscita semelhança com outra, mais antiga 
e conhecida, é sempre muito difícil que não tenha havido plágio. 
Porque houve apossamento da forma, da expressão, da motivação 
que caracteriza e individua, personalizando-a, a música mais antiga. 
 

E ainda cita um exemplo: 

 

É o caso por exemplo, do tema e composição de Woody Herman 
Woodchopper´s Ball (O baile dos lenhadores) e a Paráfrase do 
Rigoletto. Uma, swing, a outra: Verdi-Liszt. Diferença entre ambas – 
no tempo: mais de 60 anos. No espaço: uma é americana, a outra 
europeia. Esta, a erudita, já era, indiscutivelmente famosa e admirada 
no mundo inteiro quando Herman “adotou-a”, um pouco antes da 
segunda guerra mundial. (ABREU, 1968, p. 117) 

 

Atualmente, são inúmeros os casos que envolvem plágio musical, fato 

devido ao avanço tecnológico que permite um maior acesso às mídias 

gravadas, possibilitando não só ao plagiador apossar-se de determinada 

música, com a inocência de não ser descoberto, mas também facilitando a 

identificação do verdadeiro compositor da mesma.  

No judiciário, para tentar solucionar os litígios referente ao plágio, os 

juízes se apoiam em opiniões técnicas de peritos, que geralmente são 

graduados em música e aptos a opinar sobre tal assunto.  

Para Edmar De Abreu, a principal prova do plágio é quando uma música 

remete automaticamente à lembrança de outra.  

 

A prova da apropriação está em que,basta ouvir a mais recente para 
nos lembrarmos, imediatamente, da mais antiga e famosa. Inútil 
disfarçá-la harmonicamente, mudando-lhe o ritmo, usando os truques 
que a música provê; estética, moral e juridicamente o resultado é um 
só: o que o autor original visou e alcançou, marcando a peça com sua 



M#"

"

personalidade – uma música bonita, interessante. (ABREU, 1968, p. 
118) 
 

Normalmente, levantam-se as hipóteses de plágio quando verificadas, 

entre duas obras, semelhanças maiores que simples coincidência, ou indícios 

de intenção do suposto plagiador em usurpar-se de tal obra, ou, ainda, a 

tentativa de mascarar o ato realizado. Ainda com relação aos indícios de plágio 

em obras musicais propriamente ditas, afirma Abreu (1968): 

 

Pode-se, pois resumir as características fundamentais do plágio como 
sendo as seguintes: 
a) Não tem um caráter de personalidade e de originalidade a obra 
plagiária.  
b) Não exige esforço criativo do espírito porque baseia-se em um 
valor já conhecido e desenvolve-se daí, mesmo que diferente. 
c) Assenta-se na forma pessoal de outrem e na expressão de que 
essa personalidade revestiu sua obra. 
d) Suscita sempre uma obra original mais anti9ga e conhecida por um 
grupo ou pelo povo. 
e) Versa sempre sobre as partes essenciais de uma obra ou as que 
imprimiram originalidade e personalidade à obra. É a busca da 
validade artística e talento que o plagiador procura 
inescrupulosamente.  
f) Seu objetivo predileto e normal é a melodia, de onde extrai as 
partes que deram definição à inspiração do autor original, 
caracterizando e valorizando a música. Tanto podem ser várias como 
uma só parte. 
g) O leigo pode percebê-lo sem dificuldade, pelo ouvido, dependendo, 
tão somente, de quão profundo seja o seu hábito de ouvir música. 
h) É sempre parcial e, normalmente, altera o ritmo e a construção 
melódica (não necessariamente) para disfarçar a apropriação sem, 
contudo, descaracterizar o principal trecho melódico original que, 
assim, acaba por revelar o plágio. (ABREU, 1968, p. 124) 

 

Nos tribunais, encontramos vários casos de lesão ao direito autoral, 

principalmente de plágio musical. Como exemplo, segue abaixo a ementa 

jurisprudencial do TJPR em que o réu plagiador, a editora da obra plagiada e a 

empresa de distribuição do fonograma irregular foram condenadas por 

gravarem, divulgarem e comercializarem obra fraudulenta.  

 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.538.641-3, DA 20ª VARA CÍVEL DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
CURITIBA. APELANTE: ESPÓLIO DE SALVADOR GRACIANO E 
JULIA ALVES GRACIANO APELADOS: MD MUSIC 
DISTRIBUIDORA S/A E OUTRO RELATOR: DES. LAURI CAETANO 
DA SILVA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
PATRIMONIAIS. DIREITOS AUTORAIS SOBRE A OBRA MUSICAL. 
PLÁGIO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM RELAÇÃO AO 
PRODUTOR E IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO FABRICANTE E 
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DISTRIBUIDOR DO DISCO. RECURSO DA PARTE AUTORA. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE. ART. 104 DA 
LEI Nº 9.610/98. FABRICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, DIVULGAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL NÃO AUTORIZADO 
COMPROVADOS. REPRODUÇÃO MEDIANTE FRAUDE 
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RECURSO POR PARTE DOS 
RÉUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE E 
DISTRIBUIDOR. ART. 5º, XXVII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
FABRICANTE QUE, ADEMAIS, POSSUI DEVER DE DILIGÊNCIA 
NO SENTIDO DE IMPEDIR O INGRESSO NO MERCADO DE 
PRODUTOS QUE VIOLEM DIREITOS AUTORAIS. CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS ENTRE FABRICANTE E PRODUTOR QUE DEVEM 
SER DISCUTIDAS EM EVENTUAL AÇÃO REGRESSIVA. INTUITO 
DE LUCRO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
RECONHECIDA. PRECEDENTES. CUSTAS E HONORÁRIOS. 
RECURSO PROVIDO. 1. “Quem vender, expuser a venda, ocultar, 
adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma 
reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, 
vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, 
será solidariamente responsável com o contrafator” (Art. 104 da Lei nº 
9.610/98). 2. “É objetiva a responsabilidade do agente que reproduz 
obra de arte sem a prévia e expressa autorização do seu autor” (STJ 
- Resp nº 1123456/RS, Rel.: Min. Massami Uyeda, T3, J.: 
19.10.2010). 3. “É obrigação inerente à própria atividade das 
apeladas de diligenciar acerca do caráter fraudulento dos produtos 
que reproduzem e comercializam” (TJPR - AC nº 1196372-5, Rel.: 
Carlos Eduardo A. Espínola, 6ª CC, J.: 05.05.2015). 
(TJPR – 17ª C.Cível – AC – 1538641-3 – Curitiba -  Rel.: Lauri 
Caetano da Silva – Unânime -  J. 28.09.2016) 

 

Embora a mídia nem sempre vincule, no Brasil existem vários famosos 

casos de plágios já sentenciados. Um dos mais famosos foi a condenação do 

Rei Roberto Carlos com a obra “O Careta”. De acordo com fontes do site BBC 

(2014): 

  

O Rei foi condenado por plágio em 2004. A ação do compositor 
Sebastião Braga, que tinha composto a canção sob o nome Loucuras 
de Amor anos antes, tramitou durante 14 anos. Roberto Carlos 
acabou sendo condenado e teve que pagar uma multa de R$ 2,6 
milhões. A música foi retirada do catálogo discográfico do Rei. (BBC, 
2014) 

  

Contudo, fica evidente que o processo de identificação de uma música 

plagiada é sempre muito complexo. Mesmo com provas periciais ou mesmo 

através de intuições auditivas é sempre muito difícil concluir com todas as 

afeições que realmente ocorreu a lesão ao direito; afinal, algumas 

coincidências podem existir e o plagiador sempre vai se utilizar das melhores 

formas para não ser descoberto.  
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5.3 – O MITO DOS 8 COMPASSOS 

 
Existe um famoso mito popular de que para uma música ser enquadrada 

como plágio é necessário existir cópia idêntica de pelo menos 8 compassos 

consecutivos da obra principal. Fato esse muito controverso, pois na música 

contemporânea essa quantidade de compassos pode representar quase 2/3 da 

obra, assim abriria precedente para um possível plagiador copiar 7 ou menos 

compassos, incluindo o tema principal da música, e não ser responsabilizado 

por tal ato. 

Para Abreu (1968):  

 

Haveria, segundo o mito, uma estranha e incompreensível tolerância 
legal e moral para a reprodução desautorizada de qualquer música, 
desde que se respeitasse o limite máximo dos oito compassos, 
iniciais ou não. (ABREU, 1968, p. 125) 

 

Logo, isso se trata apenas de uma lenda popular; não existe algo 

parecido em nenhum ordenamento jurídico, pois além de abrir a possibilidade 

de copiar alguns compassos, também poderia o possível plagiador mesclar os 

compassos copiados na fórmula da música.  
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6 - CONCLUSÃO 

 

O Direito Autoral, por ser um ramo do Direito de Propriedade Intelectual, 

possui acima das tutelas naturais comuns a diversas áreas do direito, uma 

prerrogativa de cunho moral elevada. Existe a necessidade de proteger a 

essência, o espírito, a inspiração do autor. O ato de criação de uma obra é 

ligado diretamente à personalidade de quem a criou e só um direito específico 

para resguardar a obra de espírito de uma pessoa. 

O direito de autor, por possuir caráter duplo em sua essência, tutela não 

somente os direitos de valor moral, como também os de cunho patrimonial, 

permitindo que o autor tenha um retorno econômico por mérito de seu esforço 

criativo. Além também de resguardar não só o criador, mas àqueles que 

contribuíram de alguma forma para a materialização da obra, atribuindo-lhes 

assim os Direitos Conexos. 

Por outro lado, mesmo o autor possuindo um satisfatório amparo legal 

dos seus direitos, é enorme a quantidade de casos de lesões aos seus bens 

jurídicos.  

No Brasil as graves ocorrências de plágio, principalmente no meio 

musical, vem aumentando cada vez mais. Isso devido à facilidade que os 

avanços tecnológicos proporcionam para as pessoas. O acesso a músicas de 

diversos gêneros e diversas épocas é muito comum, fazendo com que os 

indivíduos, na maioria das vezes jovens sem formação musical apta, possam 

se apropriar de trechos de obras ou até mesmo de obras inteiras alheias com a 

sensação de impunidade, por conhecerem diversos casos que nem chegaram 

a sofrer sanções. 

A caracterização do plágio é algo muito complexo, pois a própria música 

possibilita formas de camuflagem como alteração da velocidade, tom, ordem 

dos temas principais, entre outras. Assim em um litígio judicial é necessário 

todo um estudo sobre as músicas em questão, sendo indispensável um perito 

apto para nortear a decisão do judiciário.  

Acima de tudo pode-se dizer que vem crescendo, no Brasil, uma certa 

cultura do plágio. O sonho de um jovem em querer ser reconhecido como um 

músico famoso ou ganhar muito dinheiro através da música faz com que ele 

passe por cima da arte e até do caráter moral para atingir o seu objetivo. 
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Contudo, é necessária uma maior fiscalização e até mudança cultural 

das pessoas. É preciso ter ciência que o valor de uma obra não abrange 

somente fatores econômicos, mas também morais. A arte é o estado de 

espírito do artista, é a forma dele transmitir os seus afetos e ter isso violado é 

como agredir diretamente a sua personalidade.    
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