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RESUMO
CANASSA, Ana Luíza de Faria Canassa. Streaming e a função social do direito autoral.
2020. 326 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2020.
O streaming é uma tecnologia que revolucionou o mercado musical ao inaugurar um modelo
de negócio que estimulou o consumo pago e lícito de música, em meio a um contexto
marcado pela disseminação da pirataria, a partir do advento da Internet. O streaming
compreende um fluxo de transmissão de dados, através da rede, que permite a emissão e a
recepção simultâneas desses dados, sem que haja armazenamento de conteúdo na memória
do computador do usuário. A partir dos anos 2000, foram criadas plataformas, baseadas
nessa tecnologia, que oferecem catálogos amplos e diversificados de conteúdos musicais,
cujos direitos autorais e conexos são previamente negociados com seus titulares, a um preço
acessível ao consumidor. A popularização desses serviços gerou expectativas de diminuição
da pirataria, maior acesso à cultura pelo público e de viabilizar a desintermediação do
mercado musical, possibilitando a negociação direta das plataformas com autores e artistas,
garantindo melhores remunerações a estes, o que ocasionaria na derrocada da indústria
fonográfica. O streaming surge com a proposta de garantir um equilíbrio entre interesses dos
autores e artistas e da coletividade, no mercado musical, atendendo aos anseios da função
social do direito autoral. Para avaliar se essas expectativas foram atendidas, utilizou-se do
método dialético, partindo de uma abordagem do contexto da Sociedade da Informação,
dentro do qual foram analisados os avanços tecnológicos que proporcionaram a difusão de
obras musicais desde os primórdios, até alcançar o streaming; os desafios enfrentados pela
indústria fonográfica com o advento da Internet e com a expansão da pirataria; o surgimento,
as características, as modalidades, o histórico, as discussões envolvendo a sua natureza
jurídica e alguns aspectos práticos de mercado relacionados ao streaming. O objetivo é
compreender a dinâmica dessa tecnologia, dentro de uma multiplicidade de contextos
(econômico, jurídico, político, social) e, com base nessa abordagem, promover o estudo do
par dialético: proteção autoral e acesso à cultura. No campo da análise jurídica do streaming,
o método indutivo foi utilizado, partindo da análise de tratados internacionais; legislações
estrangeiras; do texto legal, de alguns posicionamentos doutrinários e de decisões judiciais
brasileiras, com o intuito de sugerir a melhor classificação jurídica dessa tecnologia no
ordenamento jurídico pátrio. A partir de todo esse estudo, concluiu-se que, embora o
streaming tenha dado passos importantes no sentido de atender às expectativas da função
social do direito autoral, a tecnologia ainda enfrenta problemas que a afastam desses anseios,
principalmente por estar muito atrelada à estrutura tradicional da indústria fonográfica, o que
corrobora com o receio de que o direito autoral se torne um direito da empresa intermediária.
PALAVRAS-CHAVE: Streaming; Mercado Musical; Direitos Autorais; Função Social.

ABSTRACT
CANASSA, Ana Luíza de Faria Canassa. Streaming e a função social do direito autoral.
2020. 326 p. Thesis (Master) – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2020.
Streaming is a technology that has revolutionized the music market by inaugurating a
business model that has stimulated the paid and lawful consumption of music, in a context
marked by the spread of piracy, since the advent of the Internet. Streaming comprises a data
transmission flow over the network that allows simultaneous transmission and reception of
data without storing it in the user’s computer memory. Starting in the 2000s, platforms based
on this technology were created, offering broad and diversified catalogues of musical
content, whose copyright and related rights were previously negotiated with their owners, at
an affordable price to the consumer. The popularization of these services created
expectations of reducing piracy, offering greater access to culture for the public and enabling
the disintermediation of the music market, by the direct negotiation of platforms with authors
and artists, ensuring better remuneration for them, which would lead to the collapse of the
phonographic industry. Streaming came with the proposal of assuring a balance between the
interests of authors and artists and the society, in the context of music market, complying
with the aspirations of the social function of copyright. To evaluate whether these
expectations were answered, the dialectical method was used, beginning by making an
approach to the context of the Information Society, within which the following aspects were
analyzed: the technological advances that provided the diffusion of musical works from the
earliest times until the dawn of streaming; the challenges faced by the phonographic industry
with the advent of the Internet and the spread of piracy; the emergence, characteristics,
modalities, history, discussions involving its legal nature and some practical market aspects
related to streaming. The objective of that analysis was to understand the dynamics of this
technology, within a multiplicity of contexts (economic, legal, political, social) and, based
on this approach, to promote the study of the dialectical pair: copyright protection and access
to culture. In the field of streaming legal aspects, the inductive method was used to analyze
international treaties; foreign laws; national law, doctrinal positions and judicial decisions,
in order to suggest the best legal classification of this technology in the national legal system.
From this study, it was concluded that, although streaming has taken important steps towards
answering the expectations of the social function of copyright, the technology still faces
problems that keep it away from such expectations, mainly because it is still very attached
to the traditional structure of the recording industry, which corroborates the fear that
copyright will become a right of intermediaries.
KEYWORDS: Streaming; Music Market; Copyright; Social Function.
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INTRODUÇÃO
A Internet foi, provavelmente, uma das maiores invenções da humanidade e
representou um dos maiores avanços no ramo da tecnologia dos últimos tempos. Pode-se
afirmar que o seu surgimento causou mudanças profundas na dinâmica das sociedades e
inaugurou um novo período histórico que ficou conhecido como a Revolução da Tecnologia
da Informação. O que a diferencia das demais revoluções vivenciadas pela humanidade – a
exemplo da Revolução Industrial – é o fato de que a sua fonte de produtividade deriva do
investimento em tecnologia de geração de conhecimentos e de processamento de
informações. Nesse novo cenário proporcionado pela evolução das redes, a informação e a
comunicação desta assumem papéis de destaque.
A Internet, portanto, ressignificou a noção básica de acesso ao transpor barreiras
de ordem temporal, material e espacial. Se hoje um indivíduo é capaz de acessar, em tempo
real, as informações sobre os acontecimentos de qualquer lugar do mundo, à distância de um
clique no seu computador ou celular, dentro do conforto de sua casa, isso só foi possível
graças ao desenvolvimento da Internet. Ocorre que, junto com as vantagens proporcionadas
pela tecnologia, ela também vem acompanhada de desafios e esse cenário não foi diferente
com a criação da rede mundial de computadores. Segurança, privacidade, manipulação de
dados pessoais, pirataria são apenas alguns exemplos de questões afetadas pelo ambiente
digital e que, por sua vez, provocaram a atuação do Direito com o intuito de discipliná-las.
Dentre essas questões que chamaram a atenção para uma disciplina jurídica está
o surgimento dos serviços de streaming, tecnologia viabilizada pelos avanços na Internet e
que possibilitou a oferta de amplos catálogos de música, a preços acessíveis ao público,
funcionando na base da legalidade, ao conseguir negociar direitos autorais e conexos com
seus respectivos titulares. Em meio a um contexto marcado pela explosão do fenômeno da
pirataria e pela construção de uma mentalidade popular de que a Internet era um espaço livre
do Direito, em que todo e qualquer conteúdo nela disponibilizado poderia e deveria ser
acessado de forma ampla, irrestrita e gratuita, o streaming floresceu como um modelo de
negócios juridicamente lícito, oferecendo ao público um serviço barato, de boa qualidade e
com um conteúdo musical diversificado.
Relata-se que, em meados da década de 1990, a Internet tornou-se comercial e
alcançou o público em geral. Isso impulsionou o desenvolvimento de sites de
compartilhamento de conteúdos online, o que resultou na criação dos softwares de
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compartilhamento peer-to-peer (ponto a ponto), tecnologia que possibilitou a troca de
conteúdos entre os usuários, sem que aludidos conteúdos ficassem armazenados nos
servidores dessas plataformas. Esses sites facilitaram sobremaneira a permuta ilícita de
materiais entre os internautas, e um dos mercados mais afetados por essas práticas foi o
mercado musical.
Combinado com a popularização do formato compacto do MP3, os downloads
gratuitos e ilegais de música se tornaram um hábito dos usuários da Internet no final da
década de 1990 e, com isso, a indústria fonográfica enfrentou uma queda vertiginosa nas
receitas com as vendas de formatos físicos (CDs, DVDs, entre outros). As primeiras atitudes
tomadas por essa indústria, na tentativa de frear o crescimento dos compartilhamentos
ilícitos, foi através de processos judiciais movidos contra os sites peer-to-peer. Embora a
indústria tenha logrado êxito na maioria desses processos, na prática, essas vitórias não
produziram os efeitos esperados: os sites estavam sempre modificando os seus softwares e
se reinventando para continuar a operar.
A criação do modelo de venda digital de músicas, com o lançamento do iTunes
pela Apple, em 2003, representou a primeira fagulha de esperança da sobrevivência dos
direitos autorais e conexos sobre as obras musicais, no ambiente da Internet. No entanto, foi
somente com o desenvolvimento da tecnologia do streaming, na segunda metade dos anos
de 1990 e com o lançamento das plataformas baseadas nessa tecnologia a partir dos anos
2000, especialmente na segunda metade desse período, que a sobrevivência desses direitos
restou efetivamente garantida.
O streaming surgiu com a intenção de resgatar os usuários dominados pela
“cultura do grátis” e reinseri-los no campo da legalidade. No tocante a esse aspecto, a
tecnologia foi relativamente bem-sucedida, conforme será melhor demonstrado ao longo
deste trabalho. Ademais, o desenvolvimento desse modelo de negócios criou uma
expectativa de que autores e artistas conseguiriam negociar os seus direitos diretamente com
as plataformas, sem a necessidade da intermediação dos grandes personagens da indústria
fonográfica, quais sejam, as editoras e as gravadoras, o que, por via de consequência,
proporcionaria melhores condições contratuais e melhores remunerações a esses autores e
artistas. A esperança era de que os serviços de streaming possibilitariam a desintermediação
do mercado musical, levando à derrocada da indústria fonográfica, o que, para os críticos da
estrutura marcadamente concentrada dessa indústria, representaria uma vitória aos titulares
originários dos direitos autorais e conexos, especialmente autores, intérpretes e músicos
executantes. Na prática, não foi bem isso que aconteceu.
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Resta evidenciado, portanto, que a criação dos serviços de streaming é
acompanhada por algumas propostas que vão ao encontro dos anseios da função social do
direito autoral. Isso porque se, de um lado, essas plataformas conseguissem atrair os usuários
da rede para o consumo de música através de assinaturas pagas dos seus serviços, a preços
baixos e acessíveis ao público, e com a oferta de um amplo e diversificado catálogo de
conteúdos musicais e, de outro, elas fossem capazes remunerar melhor os autores e artistas,
pelo uso de suas obras, interpretações e execuções, oferecendo melhores condições negociais
a eles, esses serviços atingiriam um ponto de equilíbrio ideal entre os interesses dos titulares
de direitos e os interesses da coletividade.
Contudo, o que pôde ser verificado ao longo desta pesquisa foi que o streaming
encontrou muitas dificuldades que o impediram de alcançar todos os objetivos almejados
inicialmente. Ainda assim, é importante destacar que esse modelo de negócios se instaurou
no mercado de música digital e tem conseguido, paulatinamente, obter alguns resultados
positivos, que se coadunam com os anseios da função social do direito autoral, a despeito
dos desafios enfrentados. Para chegar a essas conclusões, alguns caminhos precisaram ser
percorridos neste trabalho.
O primeiro deles foi um estudo sobre as principais tecnologias que
proporcionaram a gradual difusão de obras musicais, a começar pelas caixinhas de música
no século XVIII e pela criação do fonógrafo em 1877, passando pelos vários formatos de
discos que foram desenvolvidos ao longo dos anos, como o LP, o laserdisc, o CD, o DVD e
o Blu-ray, até alcançar os compartilhamentos de conteúdos musicais via download,
especialmente através dos softwares peer-to-peer, e os novos modelos de negócios
inaugurados com a era digital, a exemplo das plataformas de vendas digitais e dos serviços
de streaming. A ideia, nesse primeiro momento, foi apresentar as tecnologias que
viabilizaram a estruturação do mercado musical e possibilitaram a formação da indústria
fonográfica, compreendendo também, no decorrer desse processo, a maneira com que o
mercado foi reagindo ao constante aumento do fenômeno da pirataria, sendo este resultante
também dos avanços tecnológicos.
Em face da repercussão atingida pela pirataria com o surgimento dos sites de
compartilhamento peer-to-peer, optou-se por dedicar um tópico para tratar dos
aprimoramentos realizados nos softwares dessas plataformas, a fim de eximi-las da
responsabilização pelo compartilhamento ilícito de conteúdos protegidos por direitos
autorais entre os internautas. Conforme comentado anteriormente, muitos foram os
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processos judiciais sofridos pelos desenvolvedores dessas tecnologias, geralmente iniciados
por representantes da indústria fonográfica, que foi bastante afetada por essas práticas
ilegais. O andamento e os resultados desses processos também foram objeto de análise nessa
primeira parte do trabalho, demonstrando as primeiras medidas tomadas por aludida
indústria, com o objetivo de eliminar mencionadas práticas, o que não surtiu os efeitos
esperados.
De outra sorte, um dos temas que se entendeu relevante para o escopo desta
pesquisa foi o estudo sobre a invenção da Internet e sobre os gradativos aprimoramentos
efetuados na rede que possibilitaram a sua expansão a nível global, bem como o aumento da
velocidade de conexão e as melhorias nas suas funcionalidades. A importância dessa
temática decorre do fato de que sem esses avanços, a estrutura da rede não seria capaz de
comportar o desenvolvimento dos serviços de streaming. Alguns pontos específicos da
história da Internet são fundamentais para o surgimento dessa tecnologia.
O primeiro capítulo é, então, finalizado com uma análise geral das características
da Sociedade da Informação a que se vivencia no momento – graças ao advento da Internet
–, e dos desafios lançados pela Revolução da Tecnologia da Informação à propriedade
intelectual, com foco para as discussões envolvendo os direitos autorais. Um dos objetivos
desse tópico é ponderar os movimentos da indústria cultural, face aos avanços tecnológicos,
no sentido de pressionar os países a aumentarem o escopo de proteção dos bens intelectuais,
como forma de tutelar o investimento das empresas que compõem essa indústria. A intenção
é introduzir a preocupação de que o direito autoral esteja se transformando no direito da
empresa intermediária.
A parte final desse primeiro capítulo faz conexão com os aspectos abordados ao
longo do segundo capítulo. Este, por sua vez, buscou traçar quais são os anseios e as
expectativas da função social do direito autoral, ponto de base deste trabalho para viabilizar
a posterior leitura que se propõe dos serviços de streaming. Nessa perspectiva, optou-se por
dividir o capítulo em dois patamares. O primeiro deles, de índole mais genérica, apresentou
a forma com que foi desenvolvido o entendimento de que o Direito atende a uma função
social, a partir do estudo da passagem do Estado Liberal para o Estado Social e da análise
dos movimentos constitucionalistas que marcaram o século XX e proporcionaram as
evoluções dos textos constitucionais nesse período, com o intuito de consagrar essa função
social. Já a segunda parte do capítulo foi voltada a extrair o princípio da função social do
direito autoral do ordenamento jurídico brasileiro, com base no estudo de vários documentos
jurídicos, cujas previsões evidenciam a existência e a importância do atendimento a esse
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princípio.
O terceiro e último capítulo da pesquisa dedicou-se a uma análise pormenorizada
da tecnologia do streaming, bem como da estrutura do mercado musical, com o intuito de,
ao final, traçar um diagnóstico dos serviços de streaming de música, sob o olhar da função
social do direito autoral, apresentada no capítulo anterior. Para que esse estudo fosse
concluído de maneira satisfatória, foi necessário percorrer o seguinte caminho:
Primeiramente, foi explicado, de forma suscinta, a quem se destina a proteção
autoral pelo uso de obras musicais e fonogramas, isto é, quem são os titulares dos direitos
autorais e conexos sobre esses bens intelectuais tutelados pela lei e quais são os direitos
básicos a que esses titulares fazem jus. Entende-se que essa introdução do assunto foi
relevante para compreender a dinâmica do mercado musical. Na sequência, foram
apresentados alguns aspectos gerais sobre o streaming, tais como a sua definição, as suas
características e modalidades e um breve histórico do seu surgimento, contendo também
algumas informações sobre as principais plataformas que oferecem esse tipo de serviço
atualmente.
Feito esse apanhado geral a respeito do mercado musical e da tecnologia do
streaming, passou-se à abordagem jurídica do tema. Nesse sentido, entendeu-se pela
relevância em apresentar, a priori, os três principais direitos envolvidos nas discussões
acerca da natureza jurídica do streaming, quais sejam, os direitos de reprodução, de
distribuição e de comunicação ao público, bem como as previsões da legislação brasileira
em torno da disciplina desses direitos. O objetivo foi criar um substrato para embasar os
debates que se seguiram no tocante a aludida natureza jurídica dos serviços de streaming.
No tocante à análise jurídica dessa tecnologia, optou-se por dividir o estudo em
duas frentes. A primeira delas cuidou de apresentar o tratamento jurídico internacional do
assunto e, para tanto, analisaram-se os dois tratados da Organização Mundial da Propriedade
Intelectual elaborados com o intuito de disciplinar os direitos autorais no ambiente digital.
Na sequência foram abordadas as maneiras com que a União Europeia e os Estados Unidos
recepcionaram esses tratados nos seus ordenamentos jurídicos internos. Especificamente em
relação à União Europeia, utilizou-se o exemplo da legislação francesa para ilustrar a forma
de incorporação dos documentos comunitários pelos países europeus. Essa primeira parte do
estudo jurídico foi importante porque permitiu adotar alguns parâmetros sobre como outros
países vinham lidando com a questão do streaming.
Já a segunda parte se dedicou a trabalhar com o contexto nacional. Para este
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tópico, além da leitura da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que enfrentou o
assunto em questão, foi realizado um levantamento jurisprudencial nos 27 (vinte e sete)
Tribunais de Justiça Estaduais (incluindo o do Distrito Federal e Territórios), utilizando-se
como critérios de busca as palavras-chave “simulcasting” e “webcasting”, modalidades de
streaming que foram objeto de contendas judiciais. Conjugada à análise da jurisprudência
pátria, bem como dos dispositivos legais discutidos nesses processos, também foram
apresentados alguns posicionamentos doutrinários sobre a temática, a fim de subsidiar uma
conclusão a respeito das possíveis formas de recepção da tecnologia do streaming pela
legislação autoral brasileira. Ao final deste tópico, foram feitas algumas sugestões de
modificações de alguns dispositivos legais, com o objetivo de eliminar as dúvidas que ainda
pairam sobre o assunto.
Compreendidos os principais debates jurídicos em torno do streaming, foi
possível abordar alguns aspectos práticos sobre essa tecnologia, especialmente no tocante
aos caracteres mercadológicos das plataformas que prestam serviços na área musical. Nessa
perspectiva, foram analisados dados que apontam o crescimento e a representatividade
dessas plataformas no mercado musical; as características das formas de negociações de
direitos autorais e conexos empreendidas por esses serviços; os percentuais de repasse dos
royalties aos titulares desses direitos; as dificuldades enfrentadas na instalação desses
serviços; a dinâmica da indústria fonográfica perante essas plataformas; alguns problemas
que levaram à insatisfação da classe artística em relação a esse modelo de negócios; dentre
outros elementos que envolvem o funcionamento dos serviços de streaming de música.
A partir de todo esse caminho trilhado ao longo dos capítulos, o tópico final da
pesquisa se dedicou a apresentar um diagnóstico do streaming, amparado nos aspectos
práticos e jurídicos relacionados com essa tecnologia, a fim de avaliar se os serviços de
streaming de música foram capazes de garantir um equilíbrio entre os interesses de autores
e artistas, de um lado, e os da coletividade, de outro, atingindo, nesse sentido, as expectativas
criadas pela função social do direito autoral em face a essa tecnologia. Esse é o propósito
principal do trabalho que se desenvolve nas próximas páginas.
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CONCLUSÕES
A tecnologia, a proteção autoral e as violações a esses direitos são fenômenos
que se inter-relacionam e, de certa forma, convivem na sociedade. Primeiro surge a
tecnologia, cujo uso gera mudanças na dinâmica social que, na maioria das vezes, demandam
respostas jurídicas para regular os eventos e os comportamentos alterados pelo manuseio
dessa tecnologia. No ramo artístico e intelectual, essa reação do direito pode ser provocada
por aspectos positivos, como o desenvolvimento de novas espécies de bens intelectuais
protegíveis ou novas formas de exploração desses bens que, além de oportunizar uma
contraprestação aos seus criadores, também estimula a própria criação em si e que, ao final
do prazo de proteção de aludidos bens, estes são agregados ao patrimônio cultural da
humanidade. Mas, de forma diversa, essa reação jurídica também pode ser causada pela
necessidade de se coibir comportamentos violadores dos direitos autorais.
Não é incomum que o desenvolvimento de uma tecnologia provoque os dois
tipos de repercussões, positivas e negativas, a exemplo do que aconteceu nos primórdios da
proteção autoral, com o surgimento da máquina de impressão, que viabilizou a maior difusão
das obras literárias e, ao mesmo tempo, facilitou as cópias não autorizadas dessas obras.
Ressalta-se que, ao longo da história, muitos avanços tecnológicos oportunizaram a aferição
de vantagens e benefícios por autores e artistas, na mesma medida em que possibilitaram
usos ilícitos de obras intelectuais, prejudicando aludidos personagens. Foi o que aconteceu
durante o processo de estruturação da indústria musical, marcada por várias dessas
dicotomias, em que uma tecnologia proporcionava a difusão das obras musicais e,
concomitantemente, criava novas oportunidades de usos não autorizados. Em outras
palavras, ao mesmo tempo em que a tecnologia foi importante para o desenvolvimento dessa
indústria, ela também contribui para as dificuldades por ela enfrentadas.
Nessa perspectiva, conforme explanado ao longo deste trabalho, a indústria
fonográfica, nos moldes em que é conhecida na atualidade, com destaque para a figura das
grandes produtoras/gravadoras e editoras – especialmente das majors – foi inaugurada com
o surgimento do LP na década de 1950. A maioria dos avanços tecnológicos que sucedeu o
LP, tais como a fita cassete, o laserdisc, o CD, o DVD e o Blu-ray, contribuiu para o
crescimento e a estabilização dessa indústria que, não só investiu massivamente na produção
de música e no lançamento de artistas, como também lucrou bastante com esses
investimentos e com as vendas de todas essas mídias. De outra sorte, as tecnologias que
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desenvolvimento de mecanismos de gravação pelos usuários, que possibilitaram a expansão
das vendas de discos pirateados, causando impactos nas receitas auferidas pela indústria
fonográfica, desde a segunda metade do século passado.
Mas um dos fenômenos que mais impactou não apenas o mercado da música,
como também a sociedade de um modo geral, foi a criação e a evolução da Internet.
Inicialmente concebida como uma rede desinteressada, voltada para a troca de informações,
com fins precipuamente militares e acadêmicos, ao longo dos anos, ela foi sendo
reestruturada e universalizada para possibilitar a conquista de novos mercados. A circulação
de dados e informações a nível global, possibilitada pela Internet, representou uma
verdadeira revolução na sociedade, inaugurando um período que ficou conhecido como a
Sociedade da Informação, caracterizada pelo uso das tecnologias como grandes
fomentadoras da geração de conhecimentos, do processamento de informações e da
comunicação de dados, tudo isso como fonte de produtividade dessa sociedade.
A transformação da noção de acesso proporcionada pela expansão da Internet
elevou a importância do direito à informação e, ao mesmo tempo, influenciou na construção
de uma mentalidade entre os internautas de que todo conteúdo compartilhado na rede deveria
ser livre e gratuito – o que ficou conhecido como “cultura do grátis” –, de modo que, para
os mais entusiastas das novas tecnologias, a Internet deveria ser um espaço livre do Direito.
Ocorre que aquela rede inicialmente desinteressada evoluiu, ao longo dos anos, e se
transformou em um poderoso veículo de publicidade, comércio e operações financeiras,
dominado por grandes empresas de tecnologia – a indústria pontocom –, o que tornou
insustentável a concepção da Internet como um espaço livre do Direito. Venceu, portanto, a
tese da juridificação da Internet, cujos principais defensores, profissionais do Direito
Intelectual, argumentaram que as regras do Direito vigente já eram passíveis de serem
aplicadas no ambiente digital.
Não restam dúvidas, outrossim, de que um dos ramos do Direito bastante
afetados pelo desenvolvimento da Internet foi o dos Direitos Autorais. A popularização da
Internet comercial a partir da década de 1990 e os aprimoramentos na rede proporcionados
pela banda larga e pela tecnologia wireless lançaram novos desafios para a proteção desses
direitos, pois viabilizaram a circulação de obras intelectuais através da rede mundial de
computadores, isto é, de forma imaterial e para qualquer pessoa do planeta, a um baixo custo,
rompendo as barreiras físicas da distribuição de conteúdos e em uma velocidade cada vez
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maior.
Esses avanços da Internet conjugados com o advento do formato compacto do
MP3 geraram reflexos principalmente na dinâmica da indústria fonográfica, pois facilitaram
sobremaneira a reprodução e o intercâmbio de obras musicais pelos próprios usuários,
especialmente a partir dos softwares de compartilhamento peer-to-peer, a exemplo do
Napster. Combinado com a disseminação da “cultura do grátis”, esse cenário resultou em
um crescimento exponencial da pirataria, alçando-a a um patamar alarmante. A partir de
então, a indústria fonográfica passou a vivenciar uma queda preocupante nas suas receitas,
levando-a a reagir a esse contexto. A primeira escolha feita por essa indústria foi adotar uma
postura defensiva e combativa, fomentando o discurso antipirataria e judicializando a sua
insatisfação e os seus prejuízos financeiros através de ações movidas em face não apenas das
empresas de tecnologia que possibilizavam o compartilhamento livre e gratuito de conteúdo,
mas também dos usuários que compartilhavam esse conteúdo.
Acredita-se que a opção pela via contenciosa para lidar com as plataformas de
compartilhamento online, no lugar da tentativa de formalizar, desde o começo,
licenciamentos com essas empresas – o que foi intentado, inclusive, pelo Napster, conforme
comentado no primeiro capítulo deste trabalho –, não representou a melhor estratégia
adotada pela indústria fonográfica, do ponto de vista mercadológico. Além de ter se
caracterizado como uma medida impopular, especialmente por causa dos processos iniciados
contra os usuários – também consumidores dos produtos fonográficos –, entende-se que essa
tática não foi suficiente para eliminar as práticas ilegais de compartilhamento de conteúdos
e, ao mesmo tempo, apenas retardou a emergência dos modelos de negócios digitais. Em
outras palavras, acredita-se que a indústria fonográfica poderia ter auferido alguma margem
de lucro e evitado a insatisfação de milhões de internautas, se tivesse adotado, desde o
princípio, uma postura amistosa em relação a esses modelos de negócios.
Fato é que muitas foram as perdas de receitas suportadas pela indústria
fonográfica, com o decréscimo das vendas de mídias físicas, a partir dos anos 2000. Esse
cenário do início do milênio gerou uma expectativa de que o ambiente digital ocasionaria na
derrocada dessa indústria. De outra sorte, a facilidade de acesso e do manuseio da tecnologia
digital criou uma esperança de que autores e artistas seriam capazes de produzir e distribuir
conteúdo musical a baixos custos e sem a necessidade de atuação dos grandes intermediários
da indústria fonográfica, quais sejam, editoras e gravadoras, o que viabilizaria a sua
aproximação com o público e garantiria melhores condições de remunerações. Contudo, não
foi isso que efetivamente aconteceu.
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Em meio a esse cenário de compartilhamentos ilícitos pela rede, o lançamento
do iTunes Music Store pela Apple, em abril de 2003, inaugurou a primeira experiência de
sucesso da venda digital de música, a partir do download das faixas pelos usuários, em troca
do pagamento de um valor baixo, e isso permitiu que a indústria fonográfica começasse a
retomar o fôlego em ordem de se inserir nesse mercado digital. Contudo, a recuperação do
poder de barganha por aludida indústria só ganhou maior relevo com o advento e a
popularização dos serviços de streaming, especialmente a partir da segunda metade dos anos
2000, com o surgimento de plataformas como o YouTube em 2005, o Deezer em 2007, o
Spotify em 2008, entre tantas outras. O streaming nada mais é do que uma tecnologia que
viabilizou a distribuição online de dados, através de pacotes, de uma maneira que esses dados
possam ser reproduzidos na medida em que são recebidos pelo usuário, sem que haja o
armazenamento desse conteúdo no disco rígido do dispositivo do usuário, diferentemente do
que acontece no processo de download.
Essa tecnologia possibilitou a oferta de conteúdo musical, basicamente, de três
formas: (a) a transmissão não interativa e simultânea da programação da rádio analógica em
um site da Internet, o que ficou conhecido como simulcasting; (b) a transmissão não
interativa de uma programação musical disponibilizada apenas em um site da Internet (“an
Internet-only transmission”), isto é, no formato de uma web-rádio; (c) o streaming interativo
ou sob demanda, no qual é disponibilizado um catálogo de músicas aos usuários que, por
sua vez, podem acessar cada música individualmente, de forma randômica e assíncrona, de
modo que a transmissão só se inicia quando o usuário assim determina. Enquanto os dois
primeiros formatos geralmente são oferecidos de forma gratuita, com a inserção de
publicidade durante a programação, o último habitualmente conta com duas modalidades de
oferta de conteúdo: uma também gratuita com a inserção de publicidade, em que a
interatividade é um pouco restrita, e a outra no modelo de assinatura paga, em que o usuário
tem total liberdade na escolha do conteúdo a ser consumido.
Ocorre que, conforme comentado, o surgimento de uma tecnologia,
naturalmente, lança um desafio para o Direito a respeito da escolha da melhor maneira de
discipliná-la. Foi o que aconteceu com o streaming. Aliás, pode-se dizer que as primeiras
discussões que refletiram na forma jurídica com que o streaming seria tratado precederam a
própria tecnologia e refletiram os anseios proporcionados pela expansão da Internet
comercial, tanto que os primeiros documentos jurídicos que lidaram com o ambiente digital
foram os tratados da OMPI de 1996: o WCT e o WPPT. Em 1996, o streaming estava apenas
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começando a ser desenvolvido pelas empresas de tecnologia.
De qualquer sorte, o WCT e o WPPT introduziram o chamado “direito de
colocação à disposição do público”, cuja definição aberta incluía a comunicação de obras,
interpretações, execuções e fonogramas ao público, de uma forma que os membros deste
público pudessem acessá-los em um lugar e em um momento individualmente escolhido por
cada pessoa. Em outras palavras, esse direito absorve a noção de interatividade no acesso,
proporcionada pela Internet. Disciplinado como uma espécie do direito de comunicação ao
público pelo WCT e como um direito autônomo pelo WPPT – mas associado, ainda que
indiretamente, à comunicação ao público por este último –, os tratados conferiram uma
margem de liberdade para os países signatários internalizarem nas suas legislações esse
conceito. O resultado disso foi que cada país, de fato, optou por uma forma de prever esse
direito.
A despeito dessa liberdade, é interessante notar que os países signatários dos
tratados seguiram uma tendência em aproximar a colocação à disposição do público do
direito de comunicação ao público. Esse foi o padrão observado nas legislações analisadas
neste trabalho: (a) a Diretiva 2001/29/CE da União Europeia disciplinou o direito de
colocação à disposição do público como uma espécie do direito de comunicação ao público;
(b) a França optou por não alterar seu texto legal por entender que esse direito já estava
abarcado pelo direito de representação, que nada mais é do que o direito de comunicação ao
público; (c) os Estados Unidos também não modificaram a sua legislação, por considerarem
que a “Cláusula de Transmissão” (“Transmit Clause”), que faz parte do direito de execução
pública (“public performance right”), abrange a ideia da colocação à disposição do público,
trazida pelos tratados da OMPI.
O resultado desses debates jurídicos inaugurados com o advento dos tratados da
OMPI foi a subsunção dos serviços de streaming na disciplina da comunicação ao público,
ao menos nos países analisados. Seja porque nos formatos não interativos, isto é, no
simulcasting e no modelo Internet-only, os regimes jurídicos dos países optaram por aplicar
as mesmas regras ou regras muito parecidas com aquelas conferidas à radiodifusão –
geralmente incorporada no direito de comunicação ao público, como nas legislações
analisadas –, considerando a dinâmica parecida da transmissão de conteúdos em ambos os
casos (no streaming e na radiodifusão); seja porque o streaming interativo foi subsumido ao
direito de colocação à disposição do público, abarcado pela comunicação ao público.
Isso sem olvidar da incidência do direito de reprodução em todos os sistemas
jurídicos abordados, tendo em vista a necessidade de produção de ao menos uma cópia das
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obras e dos fonogramas no servidor das plataformas, a fim de viabilizar a disponibilização
dos mesmos aos usuários. Ademais, especificamente nos Estados Unidos, o processo de
buffering, que cria uma cópia provisória de fragmentos das obras e dos fonogramas na
memória RAM dos dispositivos dos usuários, para que a visualização dos mesmos seja
possível pelos internautas, dá ensejo a uma licença compulsória por esse ato de reprodução,
o que não acontece na União Europeia, pois esse tipo de cópia provisória necessária para
viabilizar o funcionamento de uma tecnologia é excepcionado do direito de reprodução
europeu.
O Brasil, de outra sorte, ainda que não tenha aderido aos tratados da OMPI,
adotou uma previsão muito semelhante a esses textos, a partir da previsão do inciso VII, do
artigo 29, da Lei n. 9.610/1998, posterior aos tratados. Esse dispositivo acolheu a noção de
interatividade do direito de colocação à disposição do público, mas vinculada ao direito de
distribuição. Essa previsão conjugada com as definições abertas de “comunicação ao
público” e de “execução pública” (espécie da primeira), conferidas pela legislação autoral
pátria, suscitaram dúvidas acerca da classificação jurídica dos serviços de streaming e, por
via de consequência, da legitimidade para negociação dos direitos autorais e conexos com
as plataformas.
O ECAD, única entidade no país legitimada por lei a arrecadar os direitos de
execução pública de obras musicais e fonogramas, entendia que todas as modalidades de
streaming ensejavam a incidência desses direitos, motivo pelo qual ele passou a cobrar de
emissoras de radiodifusão que disponibilizavam suas programações via simulcasting, bem
como de plataformas que prestavam os serviços de streaming interativo, usualmente
chamado de webcasting. A recusa dessas empresas em pagar o ECAD levou à judicialização
de uma série de casos, voltados a discutir basicamente dois aspectos: (a) se o streaming
interativo poderia ser considerado um ato de execução pública; (b) se o ECAD poderia
realizar nova cobrança das emissoras que transmitiam a programação analógica também via
Internet.
Por muito anos, as decisões judiciais dos Tribunais Estaduais convergiram,
majoritariamente, no sentido de negar a legitimidade do ECAD para a cobrança em ambas
as hipóteses, seja por entender que a recepção individualizada do conteúdo pelos usuários
no streaming interativo caracterizava a execução como privada, afastando o direito de
execução pública; seja por considerar que o pagamento feito pelas emissoras em decorrência
da radiodifusão analógica incluía a possibilidade de elas retransmitirem a mesma
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programação, simultaneamente, em um site da Internet, de modo que nova cobrança pelo
ECAD configuraria duplicidade.
Esse cenário se alterou em 2017, quando o STJ proferiu decisão em Recurso
Especial, no caso OI x ECAD, no sentido de considerar: (a) a Internet como um local de
frequência coletiva; (b) a incidência do direito de execução pública no streaming interativo
ou webcasting; e (c) o simulcasting como novo fato gerador de cobrança do direito de
execução pública. O resultado, portanto, foi a determinação da legitimidade do ECAD para
a cobrança de direitos de execução pública de todas as modalidades de streaming.
Após a análise dos tratados internacionais, de alguns sistemas jurídicos
estrangeiros, das decisões judiciais comentadas, do texto legal pátrio e de alguns
posicionamentos doutrinários, concluiu-se que as definições amplas de “comunicação ao
público” (artigo 5º, inciso V) e de “execução pública” (artigo 68, parágrafo 2º) da legislação
autoral brasileira dão margens suficientes para enquadrar os serviços de streaming, inclusive
na modalidade interativa, no escopo desses direitos, não porque a Internet se caracterize
necessariamente como um local de frequência coletiva, como argumentado pelo ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva na decisão do STJ, mas pelo fato de que esses serviços se
qualificam como uma “transmissão por qualquer modalidade”, uma das hipóteses de
incidência do direito de execução pública.
Acresce-se a esse entendimento a constante evolução do conceito de “público”,
seja pela doutrina e jurisprudência internas, seja pelas doutrinas e decisões judiciais de outros
ordenamentos, conforme discorrido ao longo desta pesquisa. Desta feita, há muitos anos, o
vocábulo “público” não se refere somente a uma grande quantidade de pessoas reunidas em
um mesmo lugar, no mesmo momento. Um exemplo dessa expansão do conceito de
“público” foi o reconhecimento não só pela jurisprudência brasileira, como também pelo
Tribunal de Justiça Europeu de que a sucessão de indivíduos que ocupam quartos de hotéis
e motéis também caracteriza a noção de “público”.
Ademais, desde o advento da radiodifusão, “público” passou a abarcar também
o número indeterminado de espectadores que potencialmente recebem, de forma simultânea,
no conforto de suas casas, as transmissões radiofônicas e televisivas. “Potencialmente”
porque a ideia de “público”, no caso da radiodifusão, independe da quantidade de indivíduos
que efetivamente acessaram o conteúdo radiodifundido.
O que a Internet fez foi romper a barreira da simultaneidade, possibilitando que
uma quantidade indefinida de usuários acessassem os conteúdos disponibilizados na rede,
no momento individualmente escolhido por cada um. Nota-se, aqui, o mesmo tipo de
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“potencialidade” verificado no caso da radiodifusão, motivo pelo qual se defende que as
transmissões via streaming interativo, a despeito da ausência de simultaneidade na recepção
do conteúdo pelos usuários, qualifica-se como uma comunicação ao público, sendo o fator
determinante para tanto o ato de disponibilizar, de emitir uma obra ou fonograma para um
número indeterminado de pessoas e não a efetiva recepção por estas.
A conclusão que se chega neste ponto é a de que a legislação autoral pátria
admite a subsunção do streaming interativo no direito de distribuição previsto no inciso VII,
do artigo 29, e no direito de comunicação ao público, definido no inciso V, do artigo 5º, bem
como, especificamente, na espécie da execução pública, disciplinada no parágrafo 2º, do
artigo 68. Ademais, a necessidade de se realizar uma cópia das obras e/ou dos fonogramas
no servidor das plataformas dessa modalidade de streaming, a fim de disponibilizá-los ao
público, dá ensejo à incidência do direito de reprodução (inciso VI, do artigo 5º), sendo que
a cópia transitória realizada no processo de buffering é excepcionada da aplicação desse
direito, pelo que dispõe o parágrafo 1º, do artigo 30 da legislação pátria, nos mesmos moldes
do que faz a Diretiva 2001/29/CE da União Europeia.
Isso pressupõe que as plataformas de streaming interativo obtenham dois tipos
de autorizações: uma pela reprodução das obras musicais e fonogramas no seu servidor e
pela posterior distribuição destes aos usuários, a qual deve ser feita diretamente junto aos
titulares de direitos, o que, na prática, geralmente acontece por intermédio de seus
representantes, quais sejam, editoras musicais, gravadoras ou agregadoras, ou ainda as
associações de gestão coletiva; e a outra pela execução pública das obras musicais e
fonogramas, que deve ser obtida junto ao ECAD.
Nessa perspectiva, entende-se que, embora fosse mais adequado, do ponto de
vista objetivo, recepcionar o direito de colocação à disposição do público como uma espécie
apartada do direito de comunicação ao público, do ponto de vista estratégico, a sua
vinculação ao direito de execução pública parece mais importante, justamente por legitimar
a atuação do ECAD na arrecadação e distribuição de direitos autorais e conexos junto às
plataformas de streaming interativo. Isso porque, a despeito das críticas direcionadas ao
ECAD, acredita-se que a sua experiência e estrutura já consolidadas demonstram que se trata
de um modelo que funciona relativamente bem na prática, o que o torna uma das melhores
opções, atualmente, para garantir o recebimento de direitos pelos autores, intérpretes e,
principalmente, pelos músicos executantes, pelo uso de suas obras, interpretações e
execuções nessas plataformas, especialmente se comparado com os modelos de negociação
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empreendidos pelas editoras e gravadoras.
Por essa razão, sugere-se, neste trabalho, a pertinência da modificação dos
conceitos de “comunicação ao público” e de “execução pública”, previstos na Lei n.
9.610/1998, para incorporarem a definição de colocação à disposição do público, nos moldes
dos tratados da OMPI, com o objetivo de eliminar quaisquer dúvidas a respeito da incidência
desses direitos nos serviços de streaming interativo. A partir dessas alterações, seria viável
também eliminar o direito de distribuição eletrônica, previsto no inciso VII, do artigo 29,
mantendo apenas a disciplina da distribuição tradicional do inciso IV, do artigo 5º. Ressaltase que essa exclusão não afastaria a necessidade de as plataformas negociarem o direito de
reprodução junto aos titulares de direitos – à parte da autorização emitida pelo ECAD –, mas
daria mais ênfase na classificação do streaming como execução pública.
A intenção e a possível repercussão prática disso seria inverter os percentuais
dos valores destinados ao pagamento dos direitos de reprodução/distribuição e do direito de
execução pública. Isso porque, no Brasil, atualmente, cerca de 75% (setenta e cinco por
cento) dos montantes arrecadados com a disponibilização de obras e fonogramas nas
plataformas de streaming interativo são destinados a custear os direitos de
reprodução/distribuição, enquanto os 25% (vinte e cinco por cento) restantes se referem ao
direito de execução pública. Contudo, o padrão do mercado internacional é o contrário: 75%
(setenta e cinco por cento) custeiam o direito de comunicação ao público/execução pública,
enquanto 25% (vinte e cinco por cento) são destinados ao direito de reprodução. Com as
alterações propostas neste trabalho, visando aproximar o streaming interativo do direito de
comunicação ao público, esses percentuais poderiam se alinhar aos padrões internacionais,
conferindo maior margem para a atuação do ECAD e privilegiando os interesses de
compositores, intérpretes e executantes.
Já no tocante ao simulcasting, primeiramente, não restam dúvidas acerca do seu
enquadramento no direito de execução pública, considerando se tratar de uma “transmissão
por qualquer modalidade”, com as mesmas características da radiodifusão analógica, isto é,
a simultaneidade na recepção da programação pelo público, mudando apenas o canal em que
a transmissão é feita: por ondas hertzianas, cabo ou satélite, no caso da radiodifusão, ou pela
Internet, no simulcasting. Ocorre que, considerando o princípio da divisibilidade ou
independência dos direitos patrimoniais de autor, previsto no artigo 31, da Lei n. 9.610/1998,
a autorização concedida para um uso não se estende ao demais, o que demanda, por via de
consequência, autorizações distintas para cada modalidade de uso das obras intelectuais.
Ademais, não se pode deixar de mencionar que os critérios usados pelo ECAD
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para a fixação dos valores cobrados das emissoras de radiodifusão levam em consideração a
potência dos sinais radiodifundidos e, consequentemente o público potencialmente atingido,
bem como a sua sobreposição geográfica. Nessa perspectiva, considerando que o
simulcasting proporciona um aumento considerável do público-alvo da programação, além
de atingir um público distinto daquele que acessa a programação radiodifundida, entendese, portanto, que o simulcasting enseja novo fato gerador de cobrança pelo ECAD.
De todo o exposto, resta evidenciado que o streaming não apenas representou a
passagem de um modelo de consumo baseado na posse para um modelo pautado no acesso,
característico da Sociedade da Informação, como também contribuiu sobremaneira para uma
mudança nos hábitos dos internautas, incentivando que eles se reinserissem no campo da
legalidade. Isso porque, conforme demonstrado, aludidos serviços operam de forma lícita,
negociando e quitando os direitos autorais e conexos, mesmo nos casos em que o conteúdo
é ofertado de modo gratuito, baseado no modelo de receitas auferidas com publicidade.
Aliás, a gratuidade, nos serviços de streaming interativo, serviu de mecanismo de captura de
usuários, influenciados pela naturalização da “cultura do grátis”, com o intuito de
posteriormente incentivá-los a migrar para o modelo pago, cujos custos de assinatura são
baixos. E a estratégia funcionou, tanto que o número de assinantes pagos alcançou a marca
de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) milhões, em 2018.
Nessa perspectiva, o streaming oportunizou que a indústria fonográfica
gradativamente se recuperasse das perdas de receitas ocasionadas pela expansão da pirataria
digital. Um dos fatores que contribuiu para isso foi o fato de que não era vantajoso para as
empresas de tecnologia, que começaram a trabalhar com esses novos modelos digitais,
negociar individualmente os direitos autorais e conexos com cada compositor, cada
intérprete e executante, e ainda cada produtor fonográfico. Isso demandaria infraestrutura,
mão-de-obra e tecnologia, não somente para negociar, mas inclusive, para realizar pequenos
pagamentos, o que, provavelmente, aumentaria muito os custos de transação, não sendo
interessante para aludidas plataformas.
Além disso, conforme demonstrado ao longo desta pesquisa, desde os
primórdios da estruturação da indústria fonográfica, criaram-se alguns padrões que
caracterizam o mercado musical. De um lado, os contratos de edição firmados entre os
compositores e as editoras musicais, na maioria das vezes, incluem uma cláusula de cessão
de direitos, resguardando aos primeiros uma participação nas receitas auferidas pelas
editoras com as negociações desses direitos (geralmente um percentual dessas receitas). Da
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mesma forma, os contratos estabelecidos entre artistas e gravadoras também contam com
uma previsão de cessão de direitos, condicionada a uma participação dos artistas nas receitas.
Em resumo, é bastante comum que os direitos autorais sobre obras musicais estejam nas
mãos das editoras, enquanto os direitos conexos de intérpretes e executantes sejam de
titularidade das gravadoras. Mais do que isso, a concentração do mercado musical que levou
à formação das majors possibilitou que uma mesma empresa pudesse ser a detentora de todos
os direitos incidentes sobre um fonograma.
Todos esses fatores contribuíram para que as plataformas de streaming
procurassem negociar primeiramente com as gravadoras e, posteriormente, com as editoras
ou suas associações. Com o objetivo de disponibilizar um catálogo mais amplo e
diversificado possível, tornou-se praxe do mercado internacional que aludidas plataformas
buscassem primeiro o contato com grandes gravadoras e grandes editoras, reservando uma
parcela da sua receita para arcar com eventuais reivindicações de empresas menores.
Diferentemente do que se esperava, autores e artistas não tiveram muito espaço para tratar
diretamente com esses serviços digitais, permanecendo a estrutura oligopolista da indústria
fonográfica, marcada pelos tradicionais intermediários.
Não se pode deixar de mencionar também que os serviços digitais possibilitaram
a entrada de um novo intermediário nesse cenário: as agregadoras. Trata-se de empresas
especializadas na negociação de direitos conexos de artistas e selos independentes com as
plataformas digitais. Na condição de meras representantes desses artistas e selos, as
agregadoras geralmente não exigem a cessão dos direitos, como fazem as gravadoras, o que
proporciona condições negociais mais vantajosas para os artistas. No entanto, considerando
a estrutura de marketing e know-how das gravadoras, e a sua capacidade de construir a
carreira dos artistas, inclusive, em âmbito mundial, elas ainda ocupam uma posição relevante
no mercado musical, motivo pelo qual as agregadoras não foram capazes de substituir as
tradicionais gravadoras, a despeito de apresentarem melhores condições negociais.
Fica evidenciado que o surgimento das plataformas de streaming criou todo um
contexto e uma dinâmica própria no mercado musical. Alguns aspectos práticos desse
mercado, verificados ao longo dessa pesquisa, foram os seguintes: (a) se, por um lado, as
receitas com os serviços de streaming têm aumentado ao longo dos anos, por outro, as
despesas dessas plataformas ainda são bastante altas, já que elas dedicam 70% (setenta por
cento) dos valores recebidos para a quitação de direitos autorais e conexos e os 30% (trinta
por cento) restantes são utilizados para manutenção e investimento em infraestrutura,
marketing e lucros da empresa, o que, usualmente, acarreta em prejuízos financeiros para as
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plataformas; (b) os valores dos views são muito baixos – problema ocasionado pela
diminuição da escassez artificial dos produtos intelectuais, com os meios digitais que, por
sua vez, tornaram esses produtos inesgotáveis – e falta transparência dos prestadores de
serviços na divulgação dos cálculos das divisões dos royalties, o que causa a insatisfação da
classe artística; (c) o streaming viabilizou maior acesso aos conteúdos musicais pelos
usuários, a preços baixos e com o oferecimento de repertórios amplos e diversificados; (d) a
tecnologia não gerou a desintermediação do mercado, como se esperava, mantendo a
tradicional estrutura oligopolista da indústria fonográfica.
Desta feita, o diagnóstico desse cenário traz alguns elementos que vão ao
encontro dos anseios da função social do direito autoral, enquanto outros traduzem
exatamente os receios em torno desse princípio. Explica-se: a função social do direito autoral
pressupõe que a proteção ofertada a autores, intérpretes, executantes, produtores
fonográficos e emissoras de radiodifusão, através dos direitos exclusivos a eles atribuídos
por lei, seja conjugada com os interesses da coletividade em acessar a informação, os bens
culturais e a educação. Esse balanceamento de interesses decorre do fato de que todos os
direitos comentados anteriormente apresentam o status de direitos fundamentais,
consagrados, lado a lado, na Constituição Federal.
Esse é o motivo pelo qual a legislação autoral impõe restrições relacionadas à
própria extensão desses direitos exclusivos, tais como prazos de proteção, findos os quais as
obras entram em domínio público e passam a compor o patrimônio cultural da humanidade;
delimitações no objeto de proteção, como a exigência de originalidade e de exteriorização
das criações; e as autorizações legais de usos das obras intelectuais, independentemente da
anuência prévia dos seus titulares, que compõem as limitações previstas nos artigos 46, 47 e
48, da Lei n. 9.610/1998, por se tratar de situações em que a lei reconhece a prevalência do
interesse da coletividade sobre o interesse privado dos autores.
Além disso, para viabilizar esse equilíbrio que deve haver entre os direitos
autorais e outros direitos fundamentais, como o acesso à informação, à cultura, ao
conhecimento e à educação, o ordenamento jurídico possibilita que outros tipos de restrições
– chamadas por Guilherme Carboni de “restrições extrínsecas” – incidam sobre o exercício
desses direitos, tais como a aplicação da função social da propriedade, da função social dos
contratos, da teoria do abuso do direito, tudo isso com o intuito de impedir e evitar abusos
nos exercícios desses direitos por seus titulares. Sendo assim, não restam dúvidas de que,
embora a função social do direito autoral não esteja expressa nos textos legais pátrios, ela
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pode ser depreendida no ordenamento jurídico brasileiro, a partir da leitura sistêmica
especialmente da Constituição Federal, do Código Civil e da Lei n. 9.610/1998.
Nessa perspectiva, uma das preocupações enfrentadas pela disciplina da função
social desse ramo do direito está na concentração da titularidade dos direitos patrimoniais de
autor nas mãos de empresas intermediárias – na sua maioria, multinacionais sediadas em
países desenvolvidos – e nas pressões por elas exercidas com o objetivo de aumentar a
proteção autoral de forma exacerbada, por vezes em prejuízo injustificado dos interesses da
coletividade, e nem sempre em benefício dos interesses dos autores e artistas, para quem o
direito autoral efetivamente se destina. Um exemplo disso foi a relutância das produtoras
fonográficas em aceitar a legitimidade do ECAD para arrecadar direitos das plataformas,
visto que essa atuação do ECAD prejudicaria as negociações particulares empreendidas por
essas produtoras, além de diminuir o repasse de receitas feito a elas. Trata-se de um receio
genuíno de que esse ramo do direito, sob a justificativa da necessidade de se proteger o
investimento, torne-se um direito da empresa intermediária, com o nome mais apelativo de
“direito de autor”.
Sendo assim, por todo o exposto neste trabalho, a conclusão que se pôde chegar
a respeito do diagnóstico da tecnologia do streaming é que, apesar de esse modelo de
negócios ter surgido e criado boas raízes em um terreno já bastante desgastado pelo aumento
da pirataria e pela disseminação da “cultura do grátis”, ele ainda enfrenta problemas e
dificuldades. De um lado, os serviços de streaming foram capazes de resgatar uma parcela
considerável de internautas do consumo ilegal de música, trazendo-os para o campo da
legalidade, além de terem proporcionado um acesso mais amplo e diversificado de conteúdos
musicais ao público consumidor, a preços acessíveis, e garantindo uma contraprestação aos
titulares de direitos autorais e conexos, todos elementos que corroboram o entendimento de
que a tecnologia deu passos importantes no sentido de atender aos anseios da função social
do direito autoral.
Contudo, problemas como a falta de transparência que ainda acompanha as
estratégias dessas plataformas, os baixos valores pagos pelas visualizações dos conteúdos
disponibilizados e, principalmente, a incapacidade de se desatrelar das condições negociais,
por vezes, abusivas exigidas pelos tradicionais intermediários da indústria fonográfica –
personagens ainda muito presentes e atuantes no mercado musical, por causa da sua condição
de detentores de direitos autorais e conexos de muitos autores e artistas –, afastam os serviços
de streaming do propósito de garantir um equilíbrio entre o atendimento dos interesses da
classe artística e a satisfação do público consumidor.
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Isso também demonstra que a Internet e os novos modelos de negócios não são
os únicos responsáveis pelos desafios enfrentados por autores e artistas no ambiente digital.
A própria indústria fonográfica figura como uma barreira ao recebimento de valores justos
por aludidos autores e artistas, e a sua estrutura oligopolista contribui para que as
expectativas da função social do direito autoral sejam, muitas vezes, frustradas.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – Decisões judiciais anteriores ao julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça
Assuntos Enfrentados

Tribunais

TJMG

TJMT

Nº do Processo
Recurso
Data de Julgamento
Partes
Relator
1) 1.0024.10.287440-1/001
Agravo de Instrumento
Data do Julgamento: 27/09/2012
Agravante: ECAD
Agravada: AMIRT - Associação
Mineira de Rádio e Televisão
Relator: Sebastião Pereira de
Souza
2) 1.0024.10.287440-1/005
Apelação Cível
Data do Julgamento: 06/11/2014
Apelante: ECAD
Apelada: AMIRT - Associação
Mineira de Rádio e Televisão
Relator: Aparecida Grossi
1) 37355-79.2016.811.0041
Antecipação de Tutela –
Primeira Instância
Data do Julgamento: 28/10/2016
Requerente: Rádio Clube De
Cáceres Ltda
Requerido: ECAD
Juíza: Olinda de Quadros
Altomare Castrillon
1) 1336400-0
Decisão monocrática – Agravo

Simulcasting (não interativo e
simultâneo)

Mantém a decisão agravada que
suspende a transmissão via
simulcasting – entende que é
duplicidade – bis in idem –
mesmo fato gerador

Relator (vencedor): bis in idem
– mesmo fato gerador – há
apenas
alteração
do
equipamento transmissor

Streaming não interativo e
somente pela Internet

Streaming sob demanda
(interativo) – tratado nas
decisões como “webcasting”

Não enfrenta

Não enfrenta

Não enfrenta

Por vezes usa a expressão
“simulcasting/webcasting”, mas
não enfrenta o assunto

Revisor (vencido): formas
diferenciadas de transmissão –
cobrança separada

Suspende a cobrança do ECAD
pela
transmissão
via
simulcasting– entende que é
duplicidade

Não enfrenta

Por
vezes,
refere-se
indistintamente a simulcasting e
a webcasting, mas não enfrenta
a questão do webcasting
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TJPR

de Instrumento
Data do Julgamento: 10/02/2015
Agravante: ECAD
Agravado:
Sindicato
das
Empresas de Rádio e Televisão
do Estado do Paraná - SERTPR
Relator: Luis Sérgio Swiech
2) 1336400-0/01
Acórdão – Agravo Inominado
contra Decisão Monocrática em
Agravo de Instrumento
Data do Julgamento: 22/04/2015
Agravante: ECAD
Agravado:
Sindicato
das
Empresas de Rádio e Televisão
do Estado do Paraná - SERTPR
Relator: Luis Sérgio Swiech

1) 0174958.45.2009.8.19.0001
Apelação Cível
Data do Julgamento: 12/04/2011
(Caso OI FM)
Apelante: ECAD
Apelado: TNL PCS S/A
Revisor designado p/acórdão:
Antonio Saldanha Palheiro

2) 0174958-45.2009.8.19.0001
Embargos Infringentes

Mantém a decisão agravada que
suspende a cobrança do ECAD
pela
transmissão
via
simulcasting – bis in idem (usa o
termo “reprodução” de forma
atécnica)

Mantém a decisão agravada que
suspende a cobrança do ECAD
pela
transmissão
via
simulcasting – bis in idem (usa
os termos “reprodução” e
“exibição pública” de forma
atécnica)

Execução pública (enquadrado
no conceito de radiodifusão) –
mesmo fato gerador – bis in
idem – cobrança indevida

Não enfrenta

Confunde webcasting com
download, mas não enfrenta
efetivamente a questão

Não enfrenta

Confunde webcasting com
download, mas não enfrenta
efetivamente a questão

Em alguns trechos, confunde o
gênero “streaming” com a
espécie
“webcasting”;
em
outros, confunde o streaming
não interativo com a modalidade
de streaming sob demanda, isto
é, interativa, mas afinal, parece
tratar desta última (decisão
confusa) – para tanto, usa
sempre
a
terminologia
“webcasting”

Revisor (vencedor): Execução
pública – novo fato gerador –
cobrança devida
Confunde o streaming não
interativo com a modalidade de
streaming sob demanda, isto é,
interativa, mas afinal, parece
tratar desta última (decisão
confusa) – para tanto, usa
sempre
a
terminologia
“webcasting”
Usa o termo “distribuição” de
forma atécnica
Relator
(vencido):
“webcasting”, tratado como
“streaming sob demanda” não é
execução pública – cobrança
indevida
“Webcasting”,

tratado

como
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TJRJ

Data do Julgamento: 31/01/2012
(Caso OI FM)
Embargante: TNL PCS S. A.
Embargado: ECAD
Relator: Cláudio Brandão de
Oliveira
3) 0048707-14.2011.8.19.0000
Decisão monocrática – Agravo
de Instrumento
Data do Julgamento: 16/11/2011
Agravante: Rádio Globo S/A
Agravado: ECAD
Relator: Mauricio Caldas Lopes
4) 0048707-14.2011.8.19.0000
Acórdão – Agravo Inominado
contra Decisão Monocrática em
Agravo de Instrumento
Data do Julgamento: 30/11/2011
Agravante: ECAD
Agravada: Rádio Globo S/A
Relator: Mauricio Caldas Lopes
5) 0386048-66.2009.8.19.0001
Apelação Cível
Data do Julgamento: 06/03/2013
Apelante: ECAD
Apelante: Rádio Globo S/A
Apelados: os mesmos
Relator: Alexandre Freitas
Câmara
6) 0386089-33.2009.8.19.0001
Apelação Cível
Data do Julgamento: 04/02/2015
Apelante: ECAD
Apelante: Fox Interactive Media
Brasil Internet Ltda. - My Space
Com
Apelados: os mesmos

Execução pública (enquadrado
no conceito de radiodifusão) –
mesmo fato gerador – bis in
idem – cobrança indevida

Mantém as transmissões via
simulcasting e webcasting até
que a decisão final determine se
valores são devidos ao ECAD –
não enfrenta o assunto da
natureza jurídica

Mantém as transmissões via
simulcasting e webcasting até
que a decisão final determine se
valores são devidos ao ECAD –
não enfrenta o assunto da
natureza jurídica

Execução pública (enquadrado
no conceito de radiodifusão) –
mesmo fato gerador – bis in
idem – cobrança indevida

Não enfrenta

Não enfrenta

Não enfrenta

Não enfrenta

sinônimo de “streaming sob
demanda” não é execução
pública – transmissão individual
e dedicada – cobrança indevida

Mantém as transmissões via
simulcasting e webcasting até
que a decisão final determine se
valores são devidos ao ECAD –
não enfrenta o assunto da
natureza jurídica

Mantém as transmissões via
simulcasting e webcasting até
que a decisão final determine se
valores são devidos ao ECAD –
não enfrenta o assunto da
natureza jurídica

Não enfrenta

“Webcasting”, tratado como
“streaming sob demanda” não é
execução pública – Internet não
é local de frequência coletiva
(recesso familiar) – cobrança
indevida
Por vezes, confunde webcasting
com download

Não enfrenta

“Webcasting”, tratado como
“streaming sob demanda” não é
execução pública – Internet não
é local de frequência coletiva –
transmissão
individual
–
cobrança indevida
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TJRS

Relator: Bernardo Moreira
Garcez Neto
7) 0019591-47.2013.8.19.0014
Apelação Cível
Data do Julgamento: 25/02/2015
Apelante: Emissora Continental
de Campos Ltda
Apelado: ECAD
Relator:
Elton
Martinez
Carvalho Leme
8) 0392128-46.2009.8.19.0001
Apelação Cível
Data do Julgamento: 16/04/2015
Apelante: ECAD
Apelado: REDETV Interactive
Ltda
Relator: Myriam Medeiros da
Fonseca Costa
9) 0176131-07.2009.8.19.0001
Apelação Cível
Data do Julgamento: 14/09/2016
Apelante: ECAD
Apelado: Terra Networks Brasil
S/A
Relator: Cleber Ghelfenstein
1) 0244896-81.2016.8.21.7000
Agravo de Instrumento
Data do Julgamento: 15/12/2016
Agravante:
Mil
e
Dez
Radiodifusão Ltda
Agravado: ECAD
Relator: Elisa Carpim Corrêa
1) 2011.000771-6
Agravo de Instrumento
Data do Julgamento: 14/07/2011
Agravante:
Associação
Catarinense de Emissoras de

Execução pública (enquadrado
no conceito de radiodifusão) –
mesmo fato gerador – bis in
idem – cobrança indevida

Execução pública (enquadrado
no conceito de radiodifusão) –
mesmo fato gerador – bis in
idem – cobrança indevida

Não enfrenta

Indefere pedido de tutela de
urgência para suspender a
cobrança do ECAD pela
transmissão via simulcasting –
não enfrentou profundamente o
assunto
Indefere pedido de tutela de
urgência para suspender a
cobrança do ECAD pela
transmissão via simulcasting –
entendeu que a rádio analógica e

Não enfrenta

Não enfrenta

Não enfrenta

“Webcasting”, tratado como
sinônimo de “streaming sob
demanda” não é execução
pública – transmissão individual
e dedicada – cobrança indevida

Não enfrenta

“Streaming sob demanda” não é
execução pública – execução
pública
pressupõe
simultaneidade
de
disponibilização do conteúdo –
transmissão
particular
e
individual – cobrança indevida

Não enfrenta

Não enfrenta

Não enfrenta

Não enfrenta
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TJSC

Rádio e Televisão – ACAERT
Agravado: ECAD
Relator: Jaime Luiz Vicari
2) 2014.089575-6
Apelação Cível
Data do Julgamento: 17/09/2015
Apelante: ECAD
Apelada: Rádio Cidade de
Itaiópolis Ltda
Relator: Monteiro Rocha

TJSP

1) 0013964-34.2011.8.26.0565
Apelação Cível
Data do Julgamento: 16/10/2012
Apelante: ABC Brazil New
Time Comunicações Ltda – EPP
Apelado: ECAD
Relator: Galdino Toledo Júnior

2) 0173652-06.2010.8.26.0100
Apelação Cível
Data do Julgamento: 24/04/2014
Apelante:
Associação
das
Emissoras de Rádio e Televisão
do Estado de São Paulo – AESP
Apelado: ECAD
Relator: Natan Zelinschi de
Arruda

a Internet atingem públicos
distintos – modalidades distintas
que demandam autorizações
separadas
Execução pública (enquadrado
no conceito de radiodifusão) –
mesmo
fato
gerador
–
irrelevante a quantidade de vias
ou canais de transmissão – bis in
idem – cobrança indevida

Não enfrenta

Execução pública (enquadrado
no conceito de radiodifusão) –
única modalidade de execução
pública – há apenas alteração do
equipamento receptor – bis in
idem – cobrança indevida

Fonte: O autor (2019).

Não enfrenta

Não enfrenta diretamente a
questão, mas reconhece a
legitimidade do ECAD para a
cobrança de valores decorrentes
da transmissão musical em
grade
de
programação
disponibilizada somente por
meio de site da Internet – alega
que a empresa presta serviços de
radiodifusão, ainda que possa
estar irregular perante o poder
público pela ausência de outorga
de autorização, concessão ou
permissão de serviço público

Não enfrenta

Não enfrenta

Não enfrenta

Em alguns trechos, confunde o
gênero “streaming” com a
espécie “webcasting” – não
enfrenta a questão, mas dá uma
certa margem para entender que
se
trata
de
transmissão
individual

