
 
 

FERNANDA GALERA SOLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Exploração Comercial dos Direitos Conexos Do Ator:  

um estudo sobre a possibilidade de cessão destes direitos na 

obra audiovisual 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado 

Orientador: Professor Dr. Newton Silveira 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

SÃO PAULO – SP 

2019  



 
 

FERNANDA GALERA SOLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Exploração Comercial dos Direitos Conexos Do Ator:  

um estudo sobre a possibilidade de cessão destes direitos na 

obra audiovisual 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada a 

Banca Examinadora do Programa de 

Pós-Graduação em Direito, da 

Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, na área de concentração 

de Direito Comercial, sob orientação do 

Professor Dr. Newton Silveira. 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

SÃO PAULO – SP 

2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na Publicação 

Serviço de Processos Técnicos da Biblioteca da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

 

  

            

 

Soler, Fernanda Galera  

       A exploração comercial dos direitos conexos do ator / 
Fernanda Galera Soler. -- São Paulo, 2019. 

235 p. ; 30 cm 

     Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 
Direito, Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2019. 

Orientador: Newton Silveira. 



 
 

FERNANDA GALERA SOLER 
 
 

A Exploração Comercial dos Direitos Conexos Do Ator:  
um estudo sobre a possibilidade de cessão destes direitos na obra audiovisual 

 
 
Andamento da Dissertação apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Direito 
Comercial da Universidade de São Paulo – 
Largo do São Francisco, como requisito 
parcial para a obtenção do Grau de Mestre. 
 
Orientador: Professor Doutor Newton 
Silveira 

 
Aprovado em: 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

Prof. Dr. Newton Silveira     Instituição: FDUSP 
 

Julgamento:_________________   Assinatura: _________________ 
  
 

 
Prof. Dr.     Instituição:  

 
Julgamento:_________________   Assinatura: _________________  

 
 
 

Prof. Dr.     Instituição:  
 

Julgamento:_________________   Assinatura: _________________ 
 
 
 
Prof. Dr.     Instituição:  

 
Julgamento:_________________   Assinatura: _________________ 
 
 

 
 

SÃO PAULO – SP 
2019 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a presente exposição a todos aqueles que 

assim como eu não se julgavam capazes de estar 

onde estão, ou que foram por vezes subjugados 

por sua idade, aparência, opiniões, família, 

dinheiro, nome, fama, prestígio, status social ou, 

simplesmente, por serem quem são. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Não sabendo como agradecer o apoio de todos que colaboraram ao longo 

desses três anos na elaboração da presente dissertação, tentarei não me alongar 

e citarei apenas aqueles que o nome vem à memória com mais facilidade.  

Primeiramente ao meu orientador Professor Newton Silveira, por todas as 

broncas, questionamentos, auxílio, apoio, mas, principalmente, por acreditar em 

uma menininha de cabelo roxo que não é tão acadêmica e que, aparentemente, 

não “tinha o perfil” do Largo do São Francisco (USP).  

Aos professores que lecionaram as inúmeras disciplinas que cursei ao longo 

do mestrado, ainda que eu não os cite especificamente, gostaria que soubessem 

que a cada aula cada um dos Drs. contribuiu não apenas para este trabalho, mas 

para o meu crescimento pessoal e profissional. Um agradecimento especial ao Prof. 

Dr. Antonio Carlos Morato, que me aceitou excepcionalmente em sua monitoria e 

que, ao longo desses anos, acompanhou diretamente o meu desenvolvimento. 

Também agradeço em especial a todos os meus colegas da FGV, 

universidade que me ajudou a focar e entender o que é ser uma docente, a 

importância da docência e como conciliar ela com a minha realidade, meu perfil e 

prática de mercado. Em especial, eu preciso agradecer aos professores do curso 

de pós-graduação lato sensu da turma 4, de Propriedade Intelectual e Novos 

Negócios, pelo prazer incomensurável que foi estar com eles e aprender, bem como 

pela paciência de todos, pela abertura de diálogo e possibilidade de expressão. 

Além do enorme conhecimento compartilhado comigo sem os quais não 

conseguiria ser quem eu sou hoje.  

Como não poderia deixar de ser, um agradecimento aos meus colegas de 

trabalho, estagiários, chefes que tiveram a paciência e auxiliaram-me nesse 

caminho, seja questionando, seja orientando, seja enviando materiais ou mesmo 

ouvindo-me reclamar, choramingar ou mesmo consolando-me em momentos de 

distração e ansiedade. Esses colegas de profissão foram importantes para que eu 

pudesse expor o meu conhecimento acerca do quando debatido nessa área, mas 

principalmente sobre o tema desse trabalho.  

É certo que eu ainda devo agradecer a todos aqueles que me auxiliaram 

rumo ao mestrado e na construção dos meus conhecimentos em propriedade 



 
 

intelectual. Aqui preciso destacar o nome do Dr. Alberto Camelier e Dra. Sônia 

Delboux, por acreditarem nesta simples aluna de pós-graduação lato sensu, hoje 

especialista, e incentivarem a entrada nesse programa de mestrado.  

Por fim,  mas não por isso menos importante, preciso agradecer aqueles que 

sempre estiveram ao meu lado, a cada dia e trajetória e acompanharam o 

desenvolvimento dessa que vos fala, agradeço aos meus familiares, amigos, 

amores, conhecidos e todos aqueles que compartilharem comigo a minha história, 

mas, principalmente, por aguentarem as inúmeras adversidades e minhas 

variações de humor durante este período, causadas por uma alma hiperativa, 

ansiosa, cheia de energia, impetuosa e que quer mudar o mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A todos os artistas  

A vida é a miniatura do teatro. 

Ele a aumenta, a embeleza, a sublima. 

A vida cria conflito, o teatro o resolve;  

e nessa solução a vida tem aumentado seu patrimônio moral. 

A vida esta cheia de Cyranos, Hamlets e Otelos mas,  

só depois da arte os haver mostrado,  

é que o mundo começou a reparar neles.” 

 

Procópio Ferreira  

  



 
 

RESUMO 

 

 

Quando se inicia o estudo dos direitos conexos ao de autor é possível notar que 

estes direitos se distanciam dos direitos de autor em si, frente a amplitude de 

aplicação de seus direitos morais e/ou patrimoniais, há quem diga que até mesmo 

sua natureza é distinta. A fim de entender a real forma de proteção de tais direitos 

e verificar as possibilidades de exploração comercial dos direitos conexos, propõe-

se o presente. Não há a intenção aqui de esgotar o tema e, tampouco, de contrariar 

a doutrina majoritária, mas apenas reanalisar a possibilidade de livre exploração 

das obras em que existem tais direitos, ora debater se é possível ocorrer à cessão 

dos direitos conexos ao de autor. Frente à amplitude de titulares de direitos conexos 

ao de autor e de obras que os mesmos podem estar inseridos, propõe-se uma 

análise a questão da reexibição das obras audiovisuais, frente aos direitos conexos 

ao de autor dos atores, de forma a se entender se é possível por meio de um 

contrato realizar a cessão dos direitos conexos ao de autor para as emissoras de 

radiodifusão e/ou produtoras audiovisuais. De forma que a posterior reexibição e/ou 

retransmissão destes conteúdos possa ocorrer, sem que seja necessário realizar 

qualquer novo pagamento, além daqueles já especificados e realizados no 

momento da formalização da cessão de tais direitos. 
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Autor; Direitos Vizinhos ao de Autor; Cessão de Direitos. 
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ABSTRACT 

 

 

When you begin the study of related rights, it is possible to note that these rights are 

distinct from the copyright (author's right), given the breadth of application of their 

moral and / or patrimonial rights, some say that even their nature is different. In order 

to understand the real form of protection of such rights and to verify the possibilities 

of commercial exploitation of related rights, the present one is proposed. There is 

no intention here of exhausting the theme, nor of countering the majority doctrine, 

but only of re-examining the possibility of free exploitation of the works in which such 

rights exist and discuss whether it is possible to assign related rights or not. In view 

of the wide range of related rights owners and of works that may include these rights, 

it is proposed to analyze the issue of the rebroadcasting of audiovisual works, as 

opposed to performer’s related rights, in order to understand whether it is possible 

by an agreement to assign related rights to broadcasters and / or audiovisual 

producers. Consequently, the subsequent rebroadcasting and / or retransmission of 

these contents can occur, without any new and/ or additional payment, in addition 

to those already specified and made at the time of formalization of the assignment 

of such rights. 

 

Key words: Intellectual Property; Copyright; Related Rights; Neighboring Rights; 

Assignment. 
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INTRODUÇÃO  
 
O presente estudo enquadra-se no campo do Direito Privado, inserido no 

estudo da Propriedade Intelectual e, especificamente, dentro dos Direitos Autorais, 

aqui entendidos em sentido amplo1, em especial ao seu viés dentro da reconhecida, 

por parte da doutrina2, como uma nova área do Direito, Direito do Entretenimento. 

Por meio de estudos teóricos e comparação com a realidade prática e  

profissional, foi possível depreender a necessidade de uma nova perspectiva 

jurídica sobre os direitos conexos aos de autor, à luz dos avanços tecnológicos 

contemporâneos, da praticidade e aplicabilidade da legislação pátria à situação 

concreta, qual seja a livre circulação das obras intelectuais e do devido respeito aos 

direitos de cada um dos titulares de criações intelectuais. 

Considerando o tipo de direito, o qual será o foco do objeto deste trabalho, 

faz-se necessário relembrar que existem três titulares distintos de direitos conexos 

– artista, intérprete ou executante, produtor de fonograma e emissoras de 

radiodifusão – conforme estudo usual da doutrina. Tais titulares podem ainda estar 

inseridos em mais de um tipo de obra intelectual, podendo se situar em ao menos 

três, das usuais e mais estudadas, quais sejam: a obra musical, a audiovisual e a 

teatral. 

Outrossim, diante das variações e derivações de tais direitos, uma análise 

ampla corresponde ao escopo de uma doutrina, tal qual realizou o precursor no 

estudo dos direitos autorais Antonio Chaves, que produziu uma das únicas obras a 

versar longamente e exclusivamente sobre direitos conexos, e nos ensina que tais 

direitos: 

“São, em primeiro lugar, os direitos dos artistas de interpretação ou 
dramática (em termo amplos), como elaboradores já não, evidentemente, 
de obras originárias (as literárias e as musicais que executam), mas de 
obras “conexas”, isto é, que criam a partir daquelas preexistentes, 
adquirindo, quando meritoriamente desempenhadas, sua própria 
individualidade, como obras interpretadas, através de execuções “ao vivo” 
ou mediante gravações sonoras.  
Dão, assim, vida e cor a elaborações que de outra forma não sairiam do 
papel, inacessíveis ao grande público, exercendo função decisiva para 
que o compositor seja compreendido e divulgado, aquém e além das 

                                                           
1 Para os fins deste trabalho, direitos autorais são aqueles referentes aos direitos de autor e os 
direitos conexos ao de autor, conforme é trazido pelo próprio art. 1º, da LDA e em grande parte da 
legislação de forma genérica direitos autorais significam ambos, sendo concedido um sentido 
extensivo à expressão.  

2 Conforme ensina Jon M Garon em sua obra “Entertainment Law and Practice” (GARON, 2005).  
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fronteiras de seu país, e oferecem, assim, similitudes e compatibilidades 
com o direito de autor, a tal ponto que, vencidas as resistências iniciais, a 
lei não mais hesita em protegê-las em sentido análogo” 

(CHAVES, 1999, p.22) 
No âmbito desse trabalho, para a sua melhor delimitação e definição 

recortes foram necessários. Assim, como foco de estudo de obra que contenha os 

direitos supracitado, foi escolhida a obra audiovisual, tendo em vista a amplitude de 

direitos autorais existentes na mesma, bem como, pelo fato deste tipo de criação 

ser uma das mais exploradas pelos meios de comunicação contemporâneos, em 

razão da sua dinamicidade e exploração pelas mais variadas plataformas. Ademais, 

são também chamadas de janelas de exibição, além de ser objeto de transformação 

diária pelas mais diversas mídias e veículos de comunicação que buscam a cada 

dia novas formas de interação com o público expectador. 

 Ora, na Sociedade da Informação, a cada dia surge um novo modelo de 

negócio e uma nova maneira de se explorar as obras audiovisuais, que por sua 

própria natureza e atualidade também são umas das mais estudadas nos novos 

trabalhos jurídicos3. 

Por sua vez, ainda que nestas obras possam existir inúmeros direitos 

conexos ao de autor e as questões acerca dos intérpretes, aqui entendidos em 

sentido amplo, e também dos próprio produtores de fonogramas (temas os quais já 

foram em parte debatidas pela doutrina, em especial por seus precursores os 

doutrinadores Antonio Chaves e Walter Moraes) resta ainda analisar se tais tópicos 

estão pacificados e alinhados com a legislação pátria vigente e com os novos 

desígnios sociais, os quais foram modificados significativamente com a 

popularização do acesso à Internet, nos anos 2000. 

A partir da revisão bibliográfica e os delineares do estudo, evidenciou-se a 

necessidade do recorte em determinado tipo de criação intelectual, com o intuito de 

delimitar quais os direitos conexos ao de autor seriam analisados, no caso, somente 

o dos artistas ou intérpretes, e também quais seriam as utilizações do objeto do 

                                                           
3 Neste ponto temos que lembrar dos inúmeros estudos realizados sobre a obra audiovisual, 
conforme ensina Antonio Carlos Morato em suas publicações e palestras, em especial quanto a 
possibilidade de exploração das obras audiovisuais (MORATO, 2007), a sua inserção no ambiente 
digital, em especial quando falamos da Sociedade da Informação (MORATO, 2016), ao que 
poderíamos citar as questões levantadas por Guilherme Carboni, a título exemplificativo (CARBONI, 
2010).  

Ademais, atualmente até mesmo a disciplina de graduação da FDUSP tem como título 
“Direito de Autor na Sociedade da Comunicação”. 
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presente estudo, qual seja a hipótese de reexibições (nova exibição de uma mesma 

obra audiovisual). 

Dessa feita, para melhor detalhar o tema, temos que primeiro focar nos 

direitos de natureza pessoal dos intérpretes, os quais estamos em linha com o que 

ensina Edy Campos Silveira, tratar-se do: 

“artista que imprime à realização da obra artística a sua concepção 
pessoal da interpretação esboçada pelo autor ou compositor, imprimindo-
a de conformidade com os aspectos particulares de sua personalidade 
artística, e executante é o artista que, embora não deixe de dar à execução 
uma certa parcela interpretativa que não pode ser dispensada, está sujeito 
à interpretação pessoal de outrem, como ocorre na orquestra sinfônica, 
por exemplo, em que, não obstante serem músicos da orquestra, na 
generalidade, verdadeiros mestres, estão sujeitos ao comando do 
regente.” 

(SILVEIRA, 1980 apud Chaves, 1999, p. 43) 
 

Ocorre que em uma obra audiovisual podem existir inúmeros tipos de 

intérpretes, existindo, para fins deste trabalho, o destaque ao ator, posto que é esse 

titular que mais aparece na obra e que retrata o roteiro e os demais elementos da 

criação audiovisual. No presente estudo, ainda que sejam citados outros titulares 

de direitos conexos, o cerne será a atuação do ator, visto que esse 

“via de regra, um intérprete, no sentido em que define interpretação: a 
execução do seu papel é atividade ordinariamente pessoal; e o 
desempenho não se dissocia da individualidade artística do ator, mesmo 
sob rigorosa direção.” 

(CHAVES, 1999, p. 92) 
Dessa feita, cabe ainda questionar se tais apontamentos e as 

problemáticas existentes quanto aos artistas/ intérpretes em sua atuação em uma 

obra audiovisual estão de fato refletindo a realidade do mercado na Era Digital, bem 

como se as práticas apontadas pela doutrina e jurisprudência são aplicáveis pelo 

mercado como um todo e refletem os princípios que norteiam a matéria e a 

Sociedade da Informação. 

Delineado o contexto de análise, passamos ao problema central da 

presente exposição em si. Após mais de 20 anos da entrada em vigor da Lei 9.610 

de 1998, atual de Lei de Direitos Autorais (LDA), e mais de 40 anos da Lei 6.533 

de 1978, que regulamenta as profissões de artista e de técnico em espetáculos de 

diversões, discute-se a possível inconsistência legal entre tais textos legais, tendo 

em vista a redação do artigo 13, da última, que impossibilita a cessão dos direitos 

conexos ao de autor, ao contrário do que prevê a LDA e, por consequência, 

podendo criar uma insegurança jurídica no ordenamento jurídico pátrio e/ou 

obstaculizar a livre circulação da obra. 
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Por meio do amplo estudo de tais conteúdos, incluindo a parca 

jurisprudência pátria existente sobre o tema, foram realizados questionamentos 

acerca da real possibilidade de cessão de tais direitos, contrato típico e usual 

quando das relações que envolvem os direitos autorais em sentido amplo4, e das 

suas hipóteses, com o intuito de compreender o que está sendo efetivamente 

protegido e garantido aos titulares de direitos nos dias correntes, de modo a 

equilibrar os diversos direitos envolvidos fixados em uma mesma obra audiovisuais.  

Dada à amplitude da questão, o estudo realizado focou na exploração da 

obra audiovisual frente aos direitos conexos dos artistas/intérpretes, propondo um 

novo olhar sob a possibilidade de cessão de tais direitos, com um viés 

patrimonial/comercial, tratando-se da efetividade, aplicabilidade e viabilidade do 

pagamento aos artistas/intérpretes (titulares de tais direitos) por cada nova 

exibição/reexibição da obra audiovisual. 

Entendida a questão central, ainda existem alguns pontos tangenciais e 

prementes acerca do tema, que serão abordados no presente estudo de maneira 

mais ampla e ao longo dos capítulos quando da análise da possibilidade de cessão 

dos direitos conexos ao de autor do ator.  

Para tanto, a título de exemplo pode-se citar as seguintes questões: os 

artistas/intérpretes estão efetivamente protegidos pela legislação vigente? As 

normas são eficazes no sentido de garantir justa remuneração por suas criações 

ou apenas existe um direito conexo ao de autor que necessita de reformulação, 

visto que desencaixado da realidade hoje vivida? A realidade prática reproduz o 

texto legal? Há o amplo entendimento do que é protegido e do que pode ou não ser 

cedido? A legislação vigente garante a ampla difusão e exploração da obra 

audiovisual? As obras audiovisuais e os direitos conexos cumprem a sua função 

                                                           
4 “O ‘contrato de cessão de direitos autorais’ é típico, no direito brasileiro, representando, a cessão, 
um autônomo negócio jurídico, gerador de direitos e obrigações patrimoniais específicos do Direito 
Autoral, em que se opera a substituição subjetiva do titular de tais direitos. Sabe-se que, no sistema 
geral do Direito das Obrigações, a cessão não é, em si mesma, um negócio jurídico. Ela apenas 
constitui um indicador de certo modo de cumprir determinadas obrigações. Assim, quem se obriga 
a vender, quando cumpre essa obrigação, cede ao comprador o direito de propriedade, quase 
sempre transmitindo simultaneamente a posse da coisa vendida. É por isso que Gondin Netto, em 
monografia à qual ele mesmo se refere em parecer publicado na RT 274/63, disse que ‘a cessão 
não é um ato constitutivo da obrigação, mas um ato de disposição, pelo qual se dá cumprimento a 
uma obrigação de transferir para outrem um direito de nosso patrimônio, um crédito, um objeto 
incorpóreo...’. Pode-se, portanto, afirmar que a cessão é um negócio causal, no direito comum, de 
modo que, em tal regime, sempre haverá de existir uma causa a priori, que está logicamente situada 
antes, e que é determinante do ato de ceder.”       (MANSO, 1989, p. 21-22) 
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social? As modificações e proposições legislativas e doutrinárias pretendidas 

conseguem cumprir o seu fim? 

Diante desse panorama, visamos compreender o que ocasionou a 

ausência de alinhamento quanto ao que é e quais são os direitos conexos ao de 

autor, em especial sobre o viés patrimonial, em diferentes aspectos, a saber: (i) 

evitar uma insegurança jurídica e a inexistência de qualquer proteção dos direitos 

as criações intelectuais; (ii) efetivar a livre circulação das obras audiovisuais; (ii) 

evitar tratamentos desiguais e desconexos entre seus titulares; e, (iv) 

pincipalmente, sua aplicabilidade, inseridos na realidade contemporânea, uma vez 

que os meio de comunicação se modernizaram e as normas vigentes por vezes 

não previam o avanço tecnológico alcançado e, tampouco, conhecem as novas 

mídias em que as obras são exploradas. 

A questão da contemporaneidade se justifica em meio à atual Sociedade 

da Informação, posto que estamos diante de uma mudança de interesses, práticas 

e até frente a um dilema de transitoriedade, tema o qual foi longamente abordado 

por Zygmunt Bauman em suas reflexões sobre a liquidez do mundo5 e que se reflete 

a realidade das obras audiovisuais frente ao ambiente digital, que diariamente são 

criadas, se renovam e se tornam obsoletas, frente aos consumidores e o mercado. 

Para tanto, o presente estudo é baseado na revisão bibliográfica da 

literatura de referência, como artigos, teses e livros, a partir dos seguintes 

descritores: Direitos Autorais; Direito Conexo ao de Autor; Direitos Vizinhos ao de 

Autor; Cessão de Direitos Autorais; Cessão de Direitos Conexos ao de Autor; 

Gestão Coletiva; Exploração das Obras Audiovisuais; Cessão de Direitos Obras 

Audiovisuais.  

Outrossim, também foram analisados dados recolhidos por meio dos 

normativos sobre o tema, os julgados, ainda que escassos; o acesso à documentos 

obtidos por meio da realização de atividades profissionais, tal qual contratos que 

                                                           
5 “A nossa é uma sociedade de consumidores, em que a cultura, em comum com o resto do mundo 
por eles vivenciado, se manifesta como arsenal de artigos destinados ao consumo, todos 
competindo pela atenção, insustentavelmente passageira e distraída, dos potenciais clientes, todos 
tentando prender essa atenção por um período maior que a duração de uma piscadela. Como já 
observamos, ela afasta todos os rígidos padrões e exigências, aceita todos os gostos com 
imparcialidade e sem uma preferência unívoca, com "flexibilidade" de predições (o termo 
politicamente correto com ah hoje se designa a falta de coragem), com impermanência e 
inconsequência da escolha. Essa é a marca da estratégia recomendada como mais sensata e mais 
correta.”               (BAUMAN, 2013, p. 18) 
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versem sobre o tema; e, ainda, por meio da realização de uma pesquisa de 

mercado, com o intuito de entender a real aplicabilidade da questão central do 

presente estudo, qual seja a possibilidade de cessão dos direitos conexos ao de 

autor. 

Dessa feita, a organização ora proposta está baseada nas sugestões 

elaboradas por Edmond Picard, ao explanar sobre a forma de estudar o Direito para 

que exista um melhor entendimento:  

"Parece-me que, no Direito, como em qualquer outra vasta materia a 
considerar scientificamente, indicam-se três aspectos: a parte theorica, - 
a parte historica, - e a parte pratica, esta ultima entendida como 
representando o estado actual da evolução juridica. São as pontas das 
linhas de que saem as subdivisões e as ramificações para compôr a rede 
total e conduzir aos extramos." 

(PICARD, 1954, p. 366) 
Nesse sentido, esse estudo inicia com o levantamento histórico da proteção 

dos direitos conexos ao de autor, a fim de resgatarmos a necessidade e a 

motivação para a proteção dos artistas ou intérpretes e percebendo a 

transformação deste instituto ao longo das décadas e sua funcionalidade 

atualmente.  

A qual é seguida pelo entendimento da sua atual conceituação, em que é 

possível melhor delimitar o tema e sanar quaisquer dúvidas acerca do quais seriam 

tais direitos e do que pode ser protegido por tal instituto. 

Como não poderia deixar de ser, ainda faz-se necessário o entendimento 

da natureza jurídica dos direitos conexos, posto que o entendimento do que são 

esses direitos e os seus limites somente pode ser obtido por meio de um estudo 

pormenorizado a respeito da sua existência e contextualização. Tais estudos 

indicam se é possível ou não a cessão de tais direitos, dado que essa possibilidade 

liga-se intimamente a sua natureza. 

A partir de tais entendimentos, seguimos a analisar todo o ordenamento 

jurídico vigente sobre do tema no Brasil, por meio da revisão da legislação 

internacional e da pátria. A última é central no presente trabalho, visto que é nela 

que será analisado se existe ou não alguma insegurança jurídica e o que pode ser 

realizado pelo titular de direitos conexos ao de autor. 

Vislumbradas as antinomias das normas vigentes, faz-se necessário apurar 

se elas realmente existem ou são aparentes. Para tanto, o estudo deverá perpassar 

as questões de validade das normas e a sua eficiência, a qual é possível analisar 
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por meio da pesquisa realizada e dos documentos, ainda que confidenciais, 

levantados e, por fim, a questão da função social dos direitos conexos ao de autor.  

Já com algumas hipóteses de solução e do contexto global do problema, 

foi realizada uma análise acerca do entendimento dos tribunais, o qual devido a 

informalidade da área é pequeno. Para fins do presente estudo foi direcionado aos 

casos mais relevantes e interligados a questão ora analisada, julgados pelos 

tribunais superiores e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e o do Rio de Janeiro, 

posto que são os estados que reúnem as principais atividades culturais do país e 

onde estão sediadas os principais players do mercado, em especial as mais 

relevantes emissoras de radiodifusão. 

Sabendo-se que a jurisprudência nem sempre poderá sanar todas as 

dúvidas existentes acerca de um tema é que com um título mais distinto, 

“futurologia” inicia-se a análise sobre as formas e hipóteses de solução do 

problema. Para tanto, há o destaque da gestão coletiva de direitos, que apesar de 

existente no país, ainda é incipiente quando da proteção das obras audiovisuais, 

das hipóteses de mudança do texto legislativo e, ainda, do debate acerca do 

ambiente digital, que culminou com novas reflexões e desafios acerca do tema e 

do problema em estudo. 

Sabendo-se que as fontes do Direito pátrio também passam por doutrinas 

estrangeiras e que os patamares básicos de proteção foram principalmente 

extraídos do modelo dos países europeus, é que de forma complementar foi 

necessário entender o contexto de proteção dos direitos conexos ao de autor nos 

Estados selecionados por sua relevância, seja como fonte do Direito Autoral, como 

um dos maiores produtores de conteúdo do mundo,  pela similitude de sistemas ou 

se há na doutrina externa alguma previsão similar à pátria, quanto a vedação de 

cessão de tais direitos. Temos assim, a análise da forma de proteção da União 

Europeia, do Reino Unido, dos EUA e da Argentina. 

Por fim, de modo a fornecer um espectro documental mais amplo, foi 

realizada a inclusão de referências de alguns tratados internacionais que versam 

sobre o tema em estudo, ainda que alguns deles não tenham sido objeto de 

assinatura e ratificação pelo Brasil. 

 Frente a todo esse cenário, em especial entendida a questão acerca da 

possibilidade de cessão ou não dos direitos conexos de autor do ator participante 
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de uma obra audiovisual e as suas hipóteses de solução, em que pese não ser 

possível trazer uma resposta unitária quanto ao entendimento doutrinário sobre a 

possibilidade de cessão ou não destes direitos e os entendimentos expressos pelas 

mais variadas fontes do direito, apresentamos uma conclusão que reúne e 

consolida as perspectivas apontadas longo do desenvolvimento do presente 

estudo. 
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foram signatários de seus termos, dos quais não se inclui o Brasil, até a presente 

data. Como a própria redação do tratado exige a assinatura e ratificação por um 

número maior de nações para esse tratado tenha validade, até o momento, não é 

possível, ainda, a aplicação e a execução das “inovadoras” previsões nele trazidas 

(OMPI, 2012). 

Cabe ressaltar que a Convenção de Beijing deixa a cargo de cada um de 

seus países-membros a definição acerca da possibilidade ou não de cessão dos 

direitos conexos ao de autor por pessoas jurídicas que explorem as obras 

protegidas por direitos autorais. Referida previsão, caso a conveção fosse ratificada 

pelo Brasil e estivesse em vigor, teria condão de auxiliar na resolução do problema 

ora combatido, posto que o artigo 12 desse tratado informa que o artista, intérprete 

ou executante pode fazer jus a uma remuneração equitativa pelo uso de sua 

interpretação (OMPI, 2012), sendo necessário apenas apurar a forma e se por meio 

de um novo pagamento a cada exploração da obra.  
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10.  CONCLUSÃO 
 

Considerando todo exposto e o quanto analisado nas mais variadas fontes 

do Direito brasileiro acredita-se que é possível a cessão dos direitos conexos ao de 

autor, frente ao cenário internacional, posto que não existe qualquer vedação nesse 

sentido a qual foi incorporada pelo legislador pátrio.  

Isso porquê há uma preocupação do internacionalista de criar normas que 

se adequem aos mais variados níveis de proteção e que garantam a ampla 

possibilidade de acesso às criações intelectuais, não sendo possível vedar de 

qualquer forma a ampla exploração de um exclusivo legal.  

Em análise ao sistema pátrio, o cenário deveria repetir-se, ainda que em 

princípio, conforme amplamente debatido e demonstrado pelo histórico de tais 

direitos no Brasil e os interesses dos juristas nacionais, restando como única 

questão a ser levantada a possibilidade ou não de cessão dos direitos conexos ao 

de autor aquela existente na Lei nº 6.533 de 1978.  

Aparentemente, tal previsão está em descompasso com a prática que é 

realizada na televisão fechada brasileira e com o que é praticado na maior parte 

dos mercados/janelas nacionais e internacionais de obras audiovisuais. Sendo que 

sua aplicabilidade parece somente ocorrer junto aos canais de televisão aberta, 

algo como um direito quase que exclusivo de tal mercado nacional. 

Pelo quanto analisado, com base inclusive com a prática de mercado, a 

impossibilidade de cessão de direito conexos ao de autor do art. 13 da referida lei, 

está restrita aos contratos de trabalho pela natureza trabalhista de tal norma. Ainda 

assim, parte da doutrina questiona esse posicionamento e algumas emissoras de 

televisão por enfrentarem questionamentos frente a essa impossibilidade, inclusive 

alguns judicializados, também apliquem, em parte de seus contratos, previsões 

contratuais sem considerar a possibilidade de cessão de tais direitos. 

Pensando nos direitos conexos ao de autor de uma forma sistêmica, com 

base em todas as normas, inclusive em atenção ao texto da LDA, que permite a 

cessão; na própria função social dos diretos autorais e dos que lhe são conexos. 

Ainda diante das novas questões trazidas com a Sociedade da Informação, 

inclusive nos debates acerca da flexibilização dos direito autorais no ambiente 

digital e a sua aplicabilidade na Internet, onde estão sendo repensados os seus 

conceitos originários, e em atenção a análise histórica, que mostra o movimento de 
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crescimento de proteção e agora de decréscimo, é que se acredita ser possível 

realizar a cessão de direitos conexos ao de autor, em que pese a existência e 

vigência do art. 13 da Lei nº 6.533/78. 

 Com base em tais entendimentos e exposições é que se propõe uma 

mudança legislativa, com a revogação do referido artigo, posto que ele está em 

descompasso com todo o ordenamento jurídico. Na hipótese de ser mantida a sua 

aplicabilidade, que essa seja definida e restrita ao tipo legal que detalhado, 

contratos de natureza trabalhista que estejam devidamente registrados no 

Ministério do Trabalho, tal qual exige referida lei e em linha com o que previsto nas 

leis dela derivadas, como a existente na Lei 6.615 de 1978.  

Ademais, tanto pela pesquisa de mercado e quanto pela revisão teórica 

realizada é certo que o entendimento ora defendido não é uníssono na doutrina e 

a jurisprudência. Tampouco é pacífica ou está acolhendo amplamente essa 

concepção. Posto que, a possibilidade de cessão ainda não foi alvo de um amplo 

debate nos tribunais, como é possível notar que a doutrina atual também não 

analisou profundamente essas questões, salvo pelos estudos de Walter Moraes e 

Antonio Chaves mas sem vivenciarem as mudanças sociais trazidas pela LDA e a 

Sociedade da Informação227. 

É certo também que a jurisprudência apresenta problemas maiores até 

chegarmos ao nível necessário de debate e questionamento para pacificar essa 

questão, seja na dificuldade de entendimento do que seriam os próprios direitos 

conexos ao de autor, seja pelos casos práticos que dificilmente são judicializados 

e, quando o são, apresentam contratos com cláusulas de cessão de direitos 

inócuas, que não contemplam o quanto previsto e/ou requerido pela lei para que se 

possa falar em uma verdadeira cessão de direitos228. 

Não há que se olvidar o papel e a função do art. 13, da Lei 6.533/78, qual 

seja de tentar proteger os atores e os demais artistas objeto de referida lei, porém, 

                                                           
227 Em razão de sua idade e data de falecimento, tendo em vista que ambos os autores analisaram 
essa temática e escreveram antes do advento da Internet e de todas as suas alterações sociais, 
culturais e econômicas. 

228 Considerando que tais instrumentos usualmente não preveem todas as possibilidades de 
utilização, não eram de todo específicos quanto a cessão de direitos, ou não apresentam todas as 
novas modalidades e/ou mídias em que uma obra pode ser explorada. Enfim, não permitiriam uma 
ampla utilização das interpretações e/ou da obra em que estão fixadas, não sendo configurada uma 
previsão que permitia um verdadeiro debate sobre a possibilidade de cessão dos direitos conexos 
ao de autor. 
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estamos diante de uma situação em que os usos e costumes não conseguiram ser 

alterados pela lei e a lei, tampouco, conseguiu reproduzir os anseios sociais, a 

refletir a realidade do mercado e/ou o interesse de seus players. 

Nesse sentido, cumpre trazer uma reflexão final realizada por Ascensão 

acerca do ambiente digital, a qual pela sua universalidade pode ser aplicável para 

a presente questão: 

“A evolução ainda está no início. O computador dar-nos-á processos 
digitais de levar a reprodução a níveis de velocidade, quantidade e 
perfeição máximos. Entre as peças reproduzidas estão obras protegidas. 
Mas nem a ameaça penal estancou a difusão do fenômeno. Não se 
estanca um oceano com uma declaração de princípios. Antes, é a 
realidade reprográfica, com o progresso que representa, que exige que 
seja globalmente repensado o direito de reprodução.” 

(ASCENÇÃO, 2004, p. 239) 
 

De tal sorte que, com o objetivo proposto cumprido, ainda que não 

resolvendo totalmente a questão, a qual depende de atuação de outros 

interessados e players do mercado atuarem, encerramos a presente exposição com 

uma gama de opções disponíveis, ainda que exista uma opinião expressa e 

fundamentada com soluções plausíveis. 

Não é interesse desse trabalho retirar os direitos e/ou questionar os 

interesses dos atores, mas explanar e entender a prática do mercado audiovisual 

diante do texto legal do referido artigo e as demais normas aplicáveis ao sistema 

jurídico pátrio. Sendo certo que a presente exposição buscou apurar o que pode 

ser solucionado por meio de um estudo e pesquisa, como no caso de alinhar a 

legislação e a prática, sugerindo como o operador do direito deve posicionar-se 

acerca de uma situação como essa, com o fim único e exclusivo de melhorar o 

ecossistema normativo pátrio com o atual contexto histórico e cultural. 
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ANEXOS 
 

Com o intuito de complementar o presente estudo e fornecer acesso a parte 

dos materiais produzidos pelo presente estudo e das decisões analisadas ao longo 

do Capítulo 6, neste momento é trazido o inteiro teor de tais documentos que 

referenciam, reforçam metodologicamente e ainda explanam o quanto abordado ao 

longo da análise. 

 

I – INTEIRO TEOR DOS JULGADOS ANALISADOS NO CAPÍTULO 6: 

 

I.1. STF – Representação 1.031-7 de 1990; 
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I.2 – TJSP - Sidney Carlos Lilla x “Emissoras de Televisão”; 

 
 Nesse caso, como tratam-se de cerca de oito (8) acórdãos sobre o mesmo 

tema e que apesar de terem inúmeros pontos similares e trazerem dentro de si 

referências aos demais acórdãos, existem pequenas nuances entre eles que 

poderiam induzir o jurista a acreditar que todos as decisões são iguais, seja pela 

existência de julgamentos não unanimes, pelas questões de denunciação a lide 

e/ou sobre a responsabilidade do réu da ação. 

Sendo devido ainda acrescentar a única ação julgada de maneira distinta, 

qual seja a movida frente ao SBT que entendeu que não é possível a cessão dos 

direitos conexos ao de autor, com fundamento no art. 13, da Lei nº 6.533/78. 

Dessa feita, como as decisões versam de forma incipiente sobre a questão 

da cessão de direitos conexos ao de autor, focando mais nos seus requisitos de 

validade frente a proposições de ações contra àquele exibiu uma obra audiovisual 

de acordo com um contrato prévio que determinada o dever de exibição sem 

qualquer modificação e não especificamente sobre quem produziu o conteúdo, 

optou-se por deixar de trazê-las para que a presente análise não resultasse em um 

compilado jurisprudencial. 

Ressalte-se que o ponto crucial que é relevante para o presente é a 

problemática acerca da proposição de inúmeras ações, tal qual explanado ao longo 

do subcapítulo 6.2 

 
 

I.3 – TJSP - 0014827-53.2013.8.26.0004 - Fredy Allan Galembeck x 
Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV 
Educativas; 

 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação no 
0014827-53.2013.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é 
apelante/apelado FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA - CENTRO PAULISTA DE 
RÁDIO E TV EDUCATIVAS (TV CULTURA), é apelado/apelante FREDY ALLAN 
GALEMBECK (JUSTIÇA GRATUITA). ACORDAM, em 5a Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram 
provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso do autor, V.U. 
Sustentou oralmente o Doutor Alex Carlos Capura de Araújo.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação 
dos Exmos. Desembargadores MOREIRA VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO. 
São Paulo, 23 de novembro de 2016. FERNANDA GOMES CAMACHO 
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RELATORA 
 
Apelação nº 0014827-53.2013.8.26.0004 - Voto no 3.621 2 
APELAÇÃO no 0014827-53.2013.8.26.0004 
Relatora: Fernanda Gomes Camacho 
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado 
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: FUNDAÇÃO PADRE 
ANCHIETA - CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS (TV CULTURA) 
e FREDY ALLAN 
GALEMBECK 
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 22a Vara Cível 
Juiz Prolator: Fabio Coimbra Junqueira 
Julgamento conjunto com Apelação no 0035399-96.2014.8.26.0100 (Voto no 3620) 
 
Voto no 3.621 
PRESCRIÇÃO. Início da contagem do prazo prescricional em 19/07/2001, quando 
o autor completou 16 anos. Art. 169, I, CC/1916 (atual art. 198, I). Aplicação do 
prazo trienal do art. 206, §3o, V, CC/2002, a partir de 11/01/2003. Art. 2.028, 
CC/2002. Precedente STJ. Ação proposta em 18/07/2013. Pretensão do autor 
prescrita até 18/07/2010. 
DIREITOS AUTORAIS. Autor que foi contratado para atuar na série “Castelo Rá-
Tim-Bum”. Retransmissão da série sem o pagamento de direitos conexos. 
Aplicação das Leis 5.988/73 e 6.533/78, em vigor na data da celebração do 
contrato. Art. 13, parágrafo único, da Lei no 6.533/78 que garante direitos autorais 
e conexos decorrentes de cada exibição da obra. Autor que autorizou a exploração 
econômica da obra e sua reexibição. Ausência de autorização para reexibições sem 
remuneração. Direitos conexos devidos por cada reexibição até os dias atuais. 
Juros moratórios e correção monetária que devem incidir a partir de cada exibição. 
Art. 397, CC/02. Cessão gratuita da obra à Globo Internacional. Contrato que previa 
remuneração adicional em caso de cessão onerosa. Cessão gratuita que não gera 
direito à remuneração adicional. Danos morais. Configuração, ante a exploração do 
trabalho do autor sem o pagamento da devida contraprestação. Violação aos 
direitos de imagem. Art. 5o, X, CF. Teoria da perda de uma chance não aplicável 
ao caso. Ausência de perda concreta da chance de investir na carreira. Valor da 
indenização mantido. Honorários advocatícios mantidos. Art. 20, §3o, CPC/1973. 
Verbas de sucumbência que devem recair integralmente sobre a ré. Princípio da 
causalidade. Sentença parcialmente reformada, para retroagir o pagamento a partir 
de 18/07/2010. Recurso da ré não provido e recurso do autor parcialmente provido. 
Vistos. 
Trata-se de ação relativa a direitos de autor julgada parcialmente procedente pela 
r. sentença de fls. 919/932, cujo relatório fica adotado, para condenar a ré ao 
pagamento dos direitos conexos ao autor, referentes às reexibições contínuas da 
série pela Rede de Televisão Cultura, durante o período correspondente a 
26/08/2011 até as atuais e futuras exibições, valor que deverá ser apurado em fase 
de liquidação de sentença, conforme a quantidade de episódios e os valores 
praticados pelo marcado, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do 
Tribunal de Justiça do Estado e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a 
contar de cada exibição. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento de indenização 
por danos morais no valor de R$25.000,00, corrigidos monetariamente pela Tabela 
Prática do Tribunal de Justiça do Estado e com incidência de juros de mora de 1% 
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ao mês, a contar da data da sentença. Por ter dado causa à ação, a ré foi 
condenada a arcar com custas e despesas processuais, bem como honorários 
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. 
Ambas as partes apresentaram embargos de declaração (fls. 936/942 e 944/946), 
os quais foram rejeitados (fls. 950/953). Inconformada, apela a ré (fls. 959/993), 
sustentando, em síntese: 1) eventuais direitos postulados pelo autor estão 
prescritos, uma vez que o termo inicial para contagem do prazo é a data do 
lançamento da série, que ocorreu em 1993; 2) o artigo 13 da Lei no 6.533/1978 não 
é aplicável ao caso, pois, além de não ter sido recepcionado pela Constituição 
Federal de 1988, não existiu qualquer relação de trabalho entre as partes, sendo a 
pretensão do autor de natureza puramente autoral; 3) a apelante, conforme contrato 
firmado entre as partes, é cessionária definitiva de todos os direitos autorais e 
conexos sobre a obra produzida e, portanto, já pagou ao apelado todos os valores 
aos quais este tinha direito, não existindo qualquer pendência patrimonial a pagar; 
4) não há que se falar em dano moral sofrido pelo apelado, pois em todas as 
exibições da obra televisivas os direitos morais de autor foram respeitados, tendo-
lhe sido atribuídos os créditos correspondentes; 5) caso mantida a condenação por 
danos morais, o valor da indenização deve ser reduzido; 6) os juros de mora sobre 
os danos materiais devem incidir a partir da sentença ou, alternativamente, desde 
a data da citação; 7) as custas de sucumbência devem ser rateadas 
proporcionalmente, pois o apelado decaiu em maior parte do pedido. 
O autor interpôs apelação adesiva (fls. 1.015/1.030), alegando, em síntese: 1) a 
pretensão do autor não está prescrita, pois aplica-se ao caso o prazo prescricional 
de 10 anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, e houve interrupção da contagem 
em 2011; 2) a ré cedeu a série “Castelo Rá-Tim-Bum” à Globo Internacional, 
recebendo para tanto vantagens comerciais, razão pela qual deve indenizar o autor 
material e moralmente; 3) os danos morais devem ser majorados para 
R$240.000,00, pois a falta de pagamento da remuneração a que fazia jus o autor 
implicou na perda da chance de investir em seus sonhos e projetos profissionais; 
4) ante o trabalho desenvolvido pela advogada do autor, os honorários advocatícios 
devem ser majorados para 20% do valor da condenação. 
As partes apresentaram contrarrazões (fls. 1.031/1.046 e 2.053/2.064). 
Regularmente processados os recursos, com preparo a apelação da ré (fls. 
995/996) e sem preparo a apelação do autor, pois é beneficiário da justiça gratuita 
(fls. 691). 
É o relatório. 
Ao contrário do que sustenta do autor, sua pretensão está prescrita em parte, 
contudo, não desde a data fixada pela r. sentença, como se passará a demonstrar. 
Pelo que se dessume dos autos, a série em questão foi lançada na televisão em 
1993 e suas retransmissões passaram a ocorrer a partir de 1994. 
O prazo prescricional previsto pelo artigo 178, §10o, inciso VII, do Código Civil de 
1916, em vigor à época, era de 5 anos. Contudo, o artigo 131 da Lei no 5.988/73 
revogou referido dispositivo. 
A Lei no 5.988/73 foi revogada pela Lei no 9.610/98, e como o art. 111 da lei 
revogadora foi vetado, passou a ser aplicado o prazo prescricional de 20 anos 
previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916. 
Deve-se levar em conta, ainda, que o requerente era absolutamente incapaz na 
época em que a série foi lançada e reexibida, portanto, não corria contra ele 
prescrição, nos termos do artigo 169, inciso I, do mesmo Código (atual artigo 198, 
I). 
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O autor completou 16 anos em 19/07/2001 (fls. 22), quando então começou a correr 
o prazo prescricional. 
Contudo, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 11/01/2003, por força 
de seu artigo 2.028, passou a ser aplicado, a partir desta data, o prazo prescricional 
previsto no novo código. 
Nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil de 2002, é de 3 anos o 
prazo prescricional para pretensão de reparação civil. 
Desta maneira já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 
“CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO AUTORAL. PRESCRIÇÃO. DIES A QUO. 
PRAZO. NOVO CÓDIGO CIVIL. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028. 
CONTAGEM. 1. O art. 189 do CC/02 consagrou o princípio da actio nata, fixando 
como dies a quo para contagem do prazo prescricional a data em que nasce o 
direito subjetivo de ação por violação de direito, independentemente da efetiva 
ciência da vítima. 2. O art. 131 da Lei no 5.988/73 revogou o art. 178, § 10, VII, do 
CC/16, pois regulou inteiramente a matéria tratada neste. 3. Revogada a Lei no 
5.988/73 pela Lei no 9.610/98 e como o art. 111 da lei revogadora (que dispunha 
sobre prazo prescricional) foi vetado, a matéria atinente à prescrição das ações 
relacionadas a direitos autorais patrimoniais passou a ser regida pelo art. 177 do 
CC/16, aplicando-se o prazo prescricional de 20 anos, visto que não houve previsão 
expressa de repristinação do art. 178, § 10, VII, do CC/16, conforme exige o art. 2o, 
§ 3o, da LICC. 4. O CC/02 não prevê um prazo prescricional específico para a 
violação de direitos do autor, de sorte que, com o seu advento, a matéria passou a 
ser regulada pelo art. 206, § 3o, V, que fixa um prazo prescricional de 03 anos para 
a pretensão de reparação civil, dispositivo de caráter amplo, em que se inclui a 
reparação de danos patrimoniais suportados pelo autor de obra intelectual. 5. Se, 
pela regra de transição do art. 2.028 do CC/02, há de ser aplicado o novo prazo de 
prescrição, o marco inicial de contagem é o dia 11.01.2003, data de entrada em 
vigor do novo Código Civil, e não a data do fato gerador do direito. Precedentes. 6. 
Recurso especial provido.” (Recurso Especial no 1.168.336 RJ, Min. Rel. Nancy 
Andrighi, data de julgamento: 22/03/2011) 
Assim, considerando que a ação foi proposta em 18/07/2013, está prescrita a 
pretensão indenizatória do autor referente ao período anterior a 18/07/2010. 
Ressalte-se que a notificação (fls. 54/55) e os e-mails trocados entre as partes (fls. 
57/65) não interromperam a contagem do prazo prescricional, porquanto não 
configuram qualquer das hipóteses do artigo 202 do Código Civil. 
No mais, o recurso da ré não comporta provimento e o recurso do autor comporta 
parcial provimento. 
Afirma o autor, na petição inicial, que, em 15/07/1993, firmou com a ré contrato de 
prestação de serviços e de autorização de uso de voz, imagens, interpretações e 
de obras intelectuais/artísticas (fls. 23/27), através do qual foi contratado para 
interpretar o personagem “Zequinha” da série televisiva “Castelo Rá-Tim-Bum”. 
Alega, ainda, que referida série vem sendo retransmitida por aproximadamente 19 
anos, bem como foi cedida à Globo Internacional, sem que houvesse pagamento 
de seus direitos conexos e de uso de voz e imagem. 
Pleiteia, assim, a condenação da requerida ao pagamento de seus direitos por cada 
retransmissão dos episódios, indenização pela cessão não onerosa da série, bem 
como indenização por danos morais. 
O contrato foi firmado sob a égide das Leis no 5.988/73 e 6.533/78, cujas 
disposições devem ser observadas. 
De acordo com o artigo 13 e parágrafo único da Lei no 6.533/78: 
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“Art . 13 - Não será permitida a cessão ou promessa de cessão de direitos autorais 
e conexos decorrentes da prestação de serviços profissionais. 
Parágrafo único - Os direitos autorais e conexos dos profissionais serão devidos 
em decorrência de cada exibição da obra.” 
À luz do referido dispositivo, os direitos autorais são devidos ao intérprete por cada 
exibição e retransmissão da obra, independentemente da autorização para 
exploração econômica desta. 
Nesse sentido: 
“DIREITOS CONEXOS - Dublagem - Reexibições sem os créditos e a devida 
remuneração - O dublador realiza atividade criativa para que haja perfeita sincronia 
entre o texto original e aquele então traduzido, exprimindo as mesmas emoções, 
entonações e interjeições de maneira a valorizar a obra original, o que justifica a 
proteção de sua atuação - Direitos conexos do dublador devidos em decorrência 
de cada exibição da obra - A autorização para exploração econômica da obra não 
importa em renúncia tácita ao recebimento das importâncias devidas por cada uma 
das reexibições, ainda que na mesma modalidade de reprodução, com o que não 
se confunde, a não ser que haja expressa disposição de renúncia ao direito de 
reprodução da voz, direito renunciável, diverso do direito da personalidade, o que 
não se presume, sob pena de enriquecimento indevido do explorador da obra, que 
lucra com isso - Danos materiais e moral caracterizados - Valor do dano moral 
mantido - Indenização material restrita à primeira temporada que foi exibida – 
Futuras reexibições com a dublagem do autor que devem ser a ele previamente 
comunicadas para que possa negociar ou cobrar a importância que lhe for devida, 
ainda que não dependam de sua autorização, uma vez que a exploração 
econômica da obra coletiva audiovisual compete ao produtor, devendo, também, 
constar dos créditos como dublador do personagem Jack Buer, sob pena de multa 
única de R$ 20.000,00, a primeira hipótese, e de R$ 10.000,00 por exibição sem os 
devidos créditos - Prejudicada a divulgação do nome do autor com destaque como 
autor da dublagem do referido personagem, pela não veiculação atual do seriado - 
Recursos providos em parte.” (Apelação no 0197034-57.2012.8.26.0100, Des. Rel. 
Alcides Leopoldo e Silva Júnior, data de julgamento: 05/07/2016, 1a Câmara de 
Direito Privado TJSP g.n.) 
Ressalte-se que, ao contrário do que alega a ré, a Lei no 6.533/78 é aplicável ao 
caso, nos termos do que dispõem os seus artigos 2o e 3o: 
“Art . 2o - Para os efeitos desta lei, é considerado: I - Artista, o profissional que cria, 
interpreta ou executa obra de caráter cultural de qualquer natureza, para efeito de 
exibição ou divulgação pública, através de meios de comunicação de massa ou em 
locais onde se realizam espetáculos de diversão pública. 
Art . 3o - Aplicam-se as disposições desta lei às pessoas físicas ou jurídicas que 
tiverem a seu serviço os profissionais definidos no artigo anterior, para realização 
de espetáculos, programas, produções ou mensagens publicitárias.” 
No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes expressamente prevê: 
“Cláusula quarta: Em remuneração aos serviços ora contratados e à autorização 
de uso de imagem, voz e interpretações cênicas nas obras intelectuais/artísticas, 
objeto deste instrumento, outorgada em decorrência de seus direitos conexos, a 
contratante pagará ao contratado a importância mensal de Cr$33.406.020,00 (trinta 
e três milhões, quatrocentos e seis mil e vinte cruzeiros) até o 10o (décimo) dia do 
mês seguinte ao vencido, sujeita às deduções legais.” (fls. 24) 
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“Cláusula sétima: O contratado outorga à contratante, desde já, autorização para 
fazer uso da obra objeto deste instrumento e das obras dela derivadas, com uso da 
sua imagem, voz e interpretação cênica: 
7.1 Em caráter exclusivo, para o fim de sua inserção na série de programas 
intitulada “Castelo Rá-Tim-Bum”, a ser produzida pela contratante e para fim de 
difusão dessa série pela “TV Cultura de São Paulo”, e por qualquer outra emissora 
de rádio e televisão por ela autorizada, sem limitação de tempo, de âmbito territorial 
(Brasil e exterior) e de número de emissões” (fls. 25). 
Pela leitura das citadas cláusulas contratuais, não houve cessão de direitos autorais 
pelo autor à requerida, mas apenas autorização para que fosse feito uso da obra 
sem limitação de tempo, de âmbito territorial ou de número de emissões, o que não 
implica em utilização gratuita de seu trabalho, ao contrário do que alega a ré. 
Ademais, ainda que o artigo 52 da Lei no 5.988/1973 permita a cessão de direitos 
de autor, tal dispositivo é contrário ao citado artigo 13 da Lei no 6.533/1978 que, 
por ser posterior, deve prevalecer. 
Desta forma, como bem decidiu a r. sentença: 
“(...) da leitura do contrato firmado entre as partes, juntado às fls. 23/32, em nenhum 
momento se extrai que o autor autorizou, previamente, a ré a exibir os capítulos 
quantas vezes entender como necessária sem qualquer tipo de contraprestação. 
A cláusula sétima da avença não retira o direito do autor em perceber seus direitos 
conexos, mas sim autoriza a ré a retransmitir a série sem que seja necessária a 
anuência do requerente, mas deverá haver a remuneração correspondente. 
Reforça este entendimento o fato de que a própria ré indica a cláusula quarta do 
contrato como sendo aquela em que o requerente a autorizou a veicular o programa 
e que já foi onerado por isso. Entretanto, da leitura da referida disposição, transcrita 
abaixo, em nenhum momento esta faz referência a novas transmissões, mas sim 
valor mensal a ser pago ao artista quando da exibição da obra, o que não inclui as 
veiculações sucessivas da película que ocorreram após. 
Nesta senda, a remuneração mensal faz referência aos meses em que a rede de 
televisão exibir a série e que não houve pagamento prévio ao autor no que tange a 
todas as vezes que a animação foi transmitida” (fls. 925). 
Portanto, o autor faz jus ao recebimento de remuneração mensal por cada mês em 
que a obra foi retransmitida pela rede de televisão ré, nos termos do contrato 
firmado entre as partes e da garantia prevista em lei. 
Cumpre observar que o artigo 37 da Lei no 5.988/19731 não retira o direito do artista 
de receber sua remuneração pelo trabalho desenvolvido. 
Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir de cada exibição, 
nos termos do artigo 397 do Código Civil de 2002 (artigo 960 do Código Civil de 
1916). 
Por outro lado, não assiste razão ao requerente no que diz respeito à indenização 
pela cessão da obra à Globo Internacional. 
Isto porque, referida cessão foi feita de modo gratuito, conforme restou 
incontroverso, ao passo que o contrato apenas prevê o direito à remuneração 
adicional em caso de cessão onerosa: 
 “Cláusula oitava: No caso de cessão onerosa a terceiros, no Brasil e no Exterior, 
dos direitos de exibição ou transmissão de programa da série com participação do 
contratado em parte ou de sua totalidade, o contratado terá direito a uma 
remuneração adicional, a título de direitos de 1 Salvo convenção em contrário, no 
contrato de produção, os direitos patrimoniais sobre obra cinematográfica 
pertencem ao seu produtor. participação individual, calculada sobre o montante de 
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8% (oito por cento) da receita líquida auferida pela contratante com a referida 
cessão, na porcentagem que sua remuneração representar em relação ao total das 
remunerações contratadas, para a produção da série, com os demais titulares de 
direitos de autor e conexos” (fls. 26). 
Desta forma, não tendo a ré auferido lucros com a cessão, uma vez que esta foi 
feita de modo gratuito, o autor não faz jus ao recebimento de remuneração adicional 
ou indenização, sobretudo porque autorizou a difusão da obra sem limitação da 
âmbito territorial (cláusula sétima, item 7.1 fls. 25). 
Outrossim, a exibição da série televisiva sem que houvesse a devida remuneração 
ao autor configurou danos de ordem moral. Isto porque houve afronta ao direito de 
imagem do requerente, cuja inviolabilidade é expressamente assegurada pela 
Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso X. 
Ademais, a atitude da ré implicou no não reconhecimento do trabalho artístico do 
autor, em afronta ao prestígio de sua profissão, sobretudo ante a vantagem 
econômica obtida em proveito de sua imagem, sem que houvesse o pagamento da 
contraprestação. 
Cumpre observar que não há necessidade de comprovação dos danos morais 
experimentados, pois se aplica ao caso, por analogia, a Súmula no 403 do Superior 
Tribunal de Justiça2, porquanto, ainda que houvesse autorização para utilização da 
obra, esta deveria ser feita mediante pagamento de contraprestação ao autor. 
Os direitos morais do autor estão expressamente garantidos pelos artigos 21 e 28 
da Lei no 5.988/1973, bem como pelos artigos 22, 27 e 92 da Lei no 9.610/1998, 
atualmente em vigor. 
O valor da indenização arbitrado em sentença, no entanto, se mostra adequado e 
não deve ser majorado, pois, ao contrário do que afirma o autor, não há que se falar 
em perda de uma chance pelo não recebimento da remuneração. 
Como bem resolveu a r. sentença: 
“(...) no caso sob exame, não há como interpretar que a atitude da ré, no caso 
concreto, impediu o autor de prosseguir em sua 2 Independe de prova do prejuízo 
a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins 
econômicos ou comerciais, vida acadêmica e profissional. Não se trata de um fato 
consumado e real, como determina o instituto aqui tratado, mas sim de fato 
hipotético, cuja probabilidade não é auferível: poderia o autor investir ou não em 
sua carreira ou em outros anseios de sua vida. Além disso, nada impediu o autor 
de qualificar-se ou não artisticamente, não podendo se atribuir à ré que o 
requerente não concorreu em melhores condições no meio em que atua. Há um 
distanciamento muito grande entre a alegação do autor e a atitude da requerida, 
que não podem ser correlacionadas, até mesmo porque não houve perda da 
possibilidade de concorrência, pois, como já ressaltado, o autor poderia, através de 
outros meios, obter o resultado que afirma perdido. Nesta linha de raciocínio, a 
certeza da chance perdida encontra-se pouco aparada nos autos e muito menos 
possui liame de causalidade com a atitude da ré no não pagamento dos direitos 
conexos referentes às reexibições do seriado, o que implica também em ausência 
de pressuposto para a caracterização do dever de indenizar e do próprio instituto 
da perda de uma chance. 
Não há qualquer comprovação nos autos de que o requerente amargou algum tipo 
de perda ou de que foi preterido em qualquer processo de seleção de artistas em 
razão do fato descrito na inicial, mas sim se trata de uma chance hipotética e 
aleatória e deve, portanto, ser julgada improcedente” (fls. 928). 
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Sobre a aplicação da teoria da perda de uma chance, já decidiu o Superior Tribunal 
de Justiça: 
“A teoria da perda de uma chance incide em situações de responsabilidade 
contratual e extracontratual, desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que 
afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera 
expectativa aleatória.” (Recurso Especial nº 614.266 MG, Min. Rel. Ricardo Villas 
Bôas Cueva, data de julgamento: 18/12/2012) 
Feitas essas considerações, o valor da indenização por danos morais, fixado em 
R$25.000,00 pela r. sentença, deve ser mantido, pois é suficiente para compensar 
os abalos sofridos pelo autor, sem ocasionar enriquecimento sem causa. 
Por fim, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado do autor, sobretudo 
o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a 
importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço, mantenho o valor dos 
honorários advocatícios fixados em sentença, publicada na vigência do Código de 
Processo Civil de 1973, nos termos do Enunciado Administrativo no 7 do E. 
Superior Tribunal de Justiça. 
As verbas de sucumbência devem ser arcadas integralmente pela ré, pela 
aplicação do princípio da causalidade. 
Assim, a r. sentença deve ser parcialmente reformada, apenas para alterar o 
período em que o autor faz jus ao pagamento de seus direitos conexos, cujo termo 
inicial será 18/07/2010, até as atuais e futuras exibições. 
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-se parcial 
provimento ao recurso do autor, nos termos da fundamentação supra. 
FERNANDA GOMES CAMACHO Relatora 
 
 

I.4 – STJ Resp nº 152.231 – Gualberto Mattucci x Fundação Padre 
Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas;  

 
RECURSO ESPECIAL Nº 152.231 - SP (1997/0074916-9)  
RELATOR: MINISTRO BARROS MONTEIRO  
RECORRENTE: GUALBERTO MATTUCCI  
ADVOGADO : SÉRGIO FAMA D'ANTINO E OUTROS  
RECORRIDO : FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA  
ADVOGADO : FERNANDO JOSÉ DA SILVA FORTES E OUTRO  
CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA  
Número Registro: 1997/0074916-9  
Número Origem: 2651971 
 PAUTA: 07/04/2005  
JULGADO: 07/04/2005  
Relator Exmo. Sr. Ministro BARROS MONTEIRO 
EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. 
LOCUTOR/APRESENTADOR DE PROGRAMAS. DIREITOS CONEXOS AO 
DIREITO AUTORAL. REEXIBIÇÃO/RETRANSMISSÃO DE DOCUMENTÁRIOS 
PELA FUNDAÇÃO RÉ. REMUNERAÇÃO DEVIDA AO ORA RECORRENTE, NÃO 
OBSTANTE TRATAR-SE DE OBRA COLETIVA. – “Direitos conexos” reputam-se 
direitos “vizinhos” ou “análogos” ao direito de autor que, tanto quanto este, recebem 
a proteção da lei. Não obstante tratar-se de obra coletiva, ao demandante, na 
qualidade de locutor/apresentador, assistem os direitos conexos, relativos a cada 
reexibição ou retransmissão de programas de que participou. Recurso especial 
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conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em 
que são partes as acima indicadas: Decide a Quarta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas 
precedentes que integram o presente julgado. Votaram com o Relator os Srs. 
Ministros Cesar Asfor Rocha, Fernando Gonçalves e Aldir Passarinho Junior. 
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Jorge Scartezzini. Brasília, 7 de abril de 
2005 (data do julgamento). MINISTRO BARROS MONTEIRO Relator  
 
RELATÓRIO  
O SR. MINISTRO BARROS MONTEIRO: Gualberto Mattucci ajuizou ação 
indenizatória contra a “Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV 
Educativas”, sob a alegação de que atuou como locutor e apresentador da ré no 
período de 1980 a 1990, prestando serviços pelo regime trabalhista, sendo 
demitido, afinal, sem justa causa. Esclareceu que, nesse período, trabalhou em 
vários programas, mas foi remunerado tão-somente na primeira exibição. 
Acrescentou que esses trabalhos artísticos vêm sendo reexibidos não apenas pela 
ré, como também por outras TVs educativas, sem a sua autorização e sem que ele 
– o autor – aufira qualquer quantia pelos direitos conexos a que faz jus, conforme 
previsto nas Leis n. 5.988/73 e n. 6.533/78. A sentença julgou improcedente o 
pedido inicial, à consideração de que os direitos morais e patrimoniais das obras, 
por configurarem programas com produção coletiva, pertencem à ré, não lhe sendo 
exigível o dever de, na hipótese de venda ou reexibição, solicitar autorização dos 
artistas. O Tribunal de Justiça de São Paulo, à unanimidade de votos, negou 
provimento ao apelo do autor, em acórdão que porta a seguinte ementa: 
“INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DIREITO DO AUTOR – trabalho em equipe 
– autoria que pertence a empresa empregadora – inexistência de ato ilícito – 
inteligência do art. 15 da Lei 5988/73 – recurso improvido.” (Fl. 602). Inconformado, 
o autor manifestou recurso especial com arrimo nas alíneas “a” e “c” do admissor 
constitucional, apontando negativa de vigência aos arts. 13, caput e parágrafo 
único, da Lei n. 6.533/78; 4º, 94 e seguintes da Lei n. 5.988/73, além de dissenso 
jurisprudencial. Asseverou que na obra coletiva se inserem os direitos autorais e os 
conexos, sendo aqueles pertencentes a quem tem a titularidade da obra, in casu, 
a recorrida, enquanto os conexos pertencem aos artistas, intérpretes e executantes. 
Aduziu que o acórdão recorrido "reconheceu a atribuição de artista do Recorrente, 
mas confundiu-se ao julgar a pretensão como sendo um pedido de indenização de 
direitos autorais e não de direitos conexos." Acentuou que, apesar de se tratar de 
uma obra coletiva sobre a qual incidem os direitos autorais da recorrida, não se 
pode negar a existência dos direitos conexos do recorrente, que teve a sua voz 
utilizada sem autorização e sem remuneração, em diversas reexibições dos 
programas. Acrescentou que o fato de o autor ter sido empregado da fundação ré 
não serve para elidir o pagamento dos direitos conexos a que tem direito, pois eles 
não estão jungidos aos efeitos da relação empregatícia. Oferecidas as contra-
razões, o apelo extremo foi admitido na origem. Parecer do Ministério Público 
Federal pelo improvimento do recurso especial. É o relatório.  
 
VOTO  
O SR. MINISTRO BARROS MONTEIRO (Relator): A sentença e o acórdão 
recorrido negaram ao autor o direito de haver a indenização pelo uso de sua voz e 
imagem em reexibições de programas nos quais figurara ele como 
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locutor/apresentador. Assim decidiram as instâncias ordinárias, ao fundamento de 
se cuidar, na espécie, de “obra coletiva” realizada por diversas pessoas e 
organizada por empresa, em cujo nome é veiculada. Acentuaram as decisões 
objurgadas que o autor fazia parte de uma equipe, não se tratando, pois, de um 
trabalho isolado. Em suma, consideraram, com fincas no art. 15 da Lei n. 5.988, de 
14 de dezembro de 1973, que o autor não é titular de direitos morais e que à 
fundação ré não era exigível a sua prévia autorização para a reexibição ou cessão 
daqueles programas. Assim o fazendo, o Tribunal de origem contrariou as normas 
dos arts. 4º, XII, 94 e 95 da citada Lei n. 5.988/73. Inegável é que a fundação ora 
recorrida é a titular dos direitos autorais relativos aos documentários que concebeu 
e estruturou, com o emprego de seus recursos materiais e humanos, dos quais o 
demandante participava como locutor e apresentador. Entretanto, distintos dos 
direitos autorais são os direitos que lhe são conexos, previstos nos arts. 94 e 95 do 
diploma legal acima mencionado. “Direitos conexos” reputam-se como direitos 
“vizinhos” ou “análogos” ao direito de autor que, tanto quanto este, recebem a 
proteção da lei. Destarte, não obstante cuidar-se no caso de uma “obra coletiva”, 
ao autor, na qualidade de locutor/apresentador, assistem os direitos conexos, isto 
é, aqueles devidos em cada reexibição ou retransmissão do programa de que 
participou. É a tutela que lhe defere o legislador pelo componente artístico que 
carreou com a sua imagem e, sobretudo, com a sua voz. O acórdão recorrido não 
deixa de reconhecer o cunho artístico do trabalho prestado pelo ora recorrente, o 
que, de resto, deflui da regra inscrita no art. 4º, XII, da Lei n. 5.988, de 1973. Esta 
Corte já teve ocasião de reconhecer os direitos conexos – de que são titulares os 
artistas, intérpretes e executantes – como direito autônomo, independente dos 
direitos autorais de que desfruta a empresa organizadora do programa. Refiro-me 
ao Resp n. 148.781-SP, de minha relatoria, de cuja ementa se colhe: “Os direitos 
de autor, reconhecidos em lei, não são excludentes dos direitos conexos de que 
são titulares os artistas, intérpretes e executantes, partícipes da obra 
cinematográfica. Antes, estes são por ela também protegidos”. Pela primeira 
exibição das produções coletivas o autor nada postula. O seu reclamo situa-se 
precisamente nos denominados “direitos conexos” que lhe são devidos pelas 
reexibições e retransmissões por outras emissoras educativas. Ao versar sobre os 
indigitados “direitos conexos”, Carlos Fernando Mathias de Souza inclui entre os 
seus titulares todos os “atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que 
representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em 
qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões de folclore.” E conclui: 
“como se vê o conceito de artista em direito autoral não é rigorosamente o mesmo 
que está na Lei 6.533/78. Na Lei dos Direitos Autorais, de forma mais ampla, estão 
sob o manto de artistas, também os radialistas e os grupos folclóricos” (Direito 
Autoral – Legislação Básica, pág. 45, ed. 1988). Eliane Y. Abrão, em seu trabalho 
intitulado “Direitos de Autor e Direitos Conexos”, leciona a propósito: “Com efeito, a 
obra do artista intérprete é uma criação original do espírito, devendo ser protegida 
à parte do esforço físico e pessoal do trabalhador intelectual. Pode representá-lo 
ao vivo, e a criação renova-se e esgota-se em cada representação. E podem fixá-
la num suporte mecânico para exibições posteriores. A partir da fixação, é uma obra 
autônoma que, em função de sua utilização, e da possibilidade de multiplicação, 
confere direitos patrimoniais ao seu titular, que é o artista intérprete.” (pág. 196, 1ª 
ed.). Nesses termos, constatado mediante as provas pericial e testemunhal que os 
programas “Universo Mecânico”, “Cultura Documento – Anos 30”, "Viajantes do 
Tempo – 1990” e “Fim do Império” foram pela ré reexibidos, havendo notícia ainda 
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de que vários deles foram apresentados em outras emissoras educativas, resulta 
claro que o autor faz jus à indenização pelos “direitos conexos” previstos na lei, cujo 
montante deverá ser apurado em liquidação por artigos (art. 608 do CPC). Era 
exigível, sim, da fundação ré obter previamente a autorização do autor (arts. 94 e 
95 da Lei n. 5.988/73). A cada reexibição ou retransmissão, ainda que por outra 
emissora educativa, faz jus o ora recorrente a uma remuneração, a ser fixada na 
oportunidade em liquidação, com a necessária moderação e com apoio nos valores 
vigentes do mercado, considerada ainda a circunstância de tratar-se de mera 
reapresentação. Eventuais futuras veiculações não podem ser objeto de 
condenação, visto que implicaria a prolação de um decisório condicional. Assim, 
caso se reproduzam no vindouro, novo pedido deverá ser formulado. Ainda que à 
espécie dos autos não se apliquem os cânones insertos na Lei n. 6.533, de 
24.5.1978, são pertinentes no caso e reforçam o direito do recursante as normas 
dos arts. 17, caput, e parágrafo único, da Lei n. 6.615, de 16.12.1978, que veio 
dispor sobre a regulamentação da profissão de radialista. Rezam os aludidos 
preceitos: “Art. 17 – Não será permitida a cessão ou promessa de cessão dos 
direitos de autor e dos que lhes são conexos, de que trata a Lei nº 5.988, de 14 de 
dezembro de 1973, decorrentes da prestação de serviços profissionais. Parágrafo 
único - Os direitos autorais e conexos dos profissionais serão devidos em 
decorrência de cada exibição da obra." Não importa, para a solução da lide, a 
circunstância de haver sido o autor empregado vinculado à fundação ré pelo regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho. Trata-se aqui, como dito, de direitos 
conexos ao direito autoral, reconhecidos em prol do demandante na condição de 
locutor e apresentador de programas. A relação empregatícia não exclui o direito 
do litigante (REsp n. 7.757-0/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha; REsp n. 
57.449-RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Tampouco releva o fato 
de a fundação ré não comercializar os programas em questão, dado que, não 
obstante a sua finalidade educativa, o que a lei resguarda é o direito do intérprete 
ou executante da obra. A ninguém é licito tirar proveito em detrimento de outrem. 
Apenas não se aperfeiçoa in casu o dissídio de julgados, uma vez que o apelo 
especial nesse ponto colaciona um aresto emanado do próprio Colegiado prolator 
da decisão recorrida (Súmula n. 13-STJ), enquanto com relação ao outro decisum 
paradigmático, não procedeu ele ao confronto analítico, tal como impõem os 
pressupostos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, § 2º, do RISTJ. Isso 
posto, conheço do recurso pela alínea “a” do admissor constitucional e dou-lhe 
parcial provimento para julgar procedente, em parte, a ação e condenar a fundação 
ré a pagar ao autor “os direitos conexos” pela reexibição/retransmissão dos 
programas de que participou como locutor/apresentador, a serem apurados 
oportunamente em liquidação por artigos. Ao principal acrescentar-se-ão os juros 
de mora, a contar de cada uma das reexibições (Súmula n. 54-STJ), as custas 
processuais em proporção (3/4) e os honorários advocatícios, fixados em 15% 
(quinze por cento) sobre o montante final da condenação. O autor arcará, por sua 
vez, com 1/4 das custas e despesas processuais. É como voto.  
 
CERTIDÃO  
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: A Turma, por 
unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha, Fernando 
Gonçalves e Aldir Passarinho Junior votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, 
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justificadamente, o Sr. Ministro Jorge Scartezzini. Brasília, 07 de abril de 2005 
CLAUDIA AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE BECK Secretária  
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II - ORGANOGRAMA DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS CONEXOS NO BRASIL: 
 

Em atenção ao quanto estudado ao longo da presente exposição e com o 

intuito de facilitar o entendimento das proposições realizadas, da forma de 

interpretação da questão em debate, qual seja a possibilidade de cessão dos 

direitos conexos ao de autor e ainda como forma metodológica de aprendizado, 

propõe ainda um organograma como forma de melhor apresentar a questão objeto 

e a conclusão ora alcançada. 

Referida ferramenta pode ser utilizada pelo jurista quando da análise de um 

caso prático que verse sobre a possibilidade de cessão dos direitos conexos no 

Brasil desde o período anterior à Lei 6.533 de 1978, bem como para fins de estudo, 

com o intuito de apresentar a insegurança jurídica existente e debater o tema de 

maneira introdutória e concisa. 

Ressalte-se que o organograma fornece um método de ensino e análise da 

questão de maneira mais individual, levando a reflexão do seu público alvo acerca 

das problemáticas da legislação pátria como um todo e das possíveis ramificações, 

excepcionalidades e soluções para cada caso em concreto. Referida ferramenta 

demanda também um esforço de interpretação para a sua completa absorção, o 

que reforça o entendimento acerca da possibilidade de cessão ou não existente no 

artigo 13, conforme amplamente explanado ao longo da exposição. 
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Possibilidade de Cessão dos 
Direitos Conexos ao de 

Autor

Caráter  Intelectual

Antes de 1978 Não existe qualquer 
previsão que vede

De 1978 a 1998

Por analogia, não existindo previsão em 
contrário, e como é amplamente defendido 
pela doutrina e pela parca jurisprudência, 

em tese é vedada a cessão de direitos 
conexos ao de autor.

A partir de 1998

Artistas, Intérpretes e 
Executantes (técnicos de 

espetáculos) (Lei 6.533/78)

Empregado?

Vedada a cessão. 
Obrigatoriedade de 

pagamento por cada 
reexibição.

Prestador de serviço?

Com cláusula que prevê 
expressamente a cessão de 

direitos?

Defensável a possibilidade 
de cessão.

Sem cláusula clara e 
objetiva quanto a cessão de 

direitos?

Não existindo cessão de 
direitos, é obrigatório o 

pagamento a cada 
reexibição.

Radialista

Empregado?

Vedada a cessão. 
Obrigatoriedade de 

pagamento por cada 
reexibição.

Prestador de serviço?

Com cláusula que prevê 
expressamente a cessão de 

direitos?

Defensável a possibilidade 
de cessão.

Sem cláusula clara e 
objetiva quanto a cessão de 

direitos?

Não existindo cessão de 
direitos, é obrigatório o 

pagamento a cada 
reexibição.

Caráter  Empresarial
Produtores de Fonogramas 

e/ou Organismos de 
Radiodifusão

Não existe previsão de 
vedação legal, doutrinária 

ou jurisprudencial.

 
 

229

                                                           
229  SOLER, Fernanda Galera. Organograma desenvolvido especialmente para a dissertação de mestrado e explanações acerca da legislação pátria 
envolvendo a possibilidade de cessão de direitos conexos ao de autor. 
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III - RESULTADOS OBTIDOS PELA PESQUISA DE MERCADO: 
 
Conforme explanado ao longo do presente trabalho, com o intuito de melhor 

esclarecer os pontos apontados no estudo e ainda conseguir realizar uma análise 

prática da questão foram convidados 34 advogados e profissionais que atuam na 

área de Direitos Autorais (em sentido amplo) e que tem amplo conhecimento sobre 

o setor/mercado de audiovisual brasileiro, para participarem de uma pesquisa de 

mercado com o fulcro de entender aclarar o impacto social do artigo 13, da Lei 

6.533 de 1978. 

Para tanto, foram selecionados advogados que representam as 

programadoras que atuam no mercado audiovisual brasileiro, emissoras de 

radiodifusão, produtoras nacionais independentes e até mesmo de artistas e para 

prestarem os esclarecimentos necessários acerca do seu entendimento do setor e 

da possibilidade de cessão tema do presente trabalho. 

A escolha de tais profissionais foi realizada por meio do envio de e-mail 

para as cinco principais emissoras de televisão do país, líderes de audiência, as 

programadoras, atuantes no segmento de televisão paga, associadas a Associação 

Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), os advogados indicados pelo 

rankings da carreira como destaque dentro das áreas de Direito do Entretenimento, 

Direito Autoral e/ou Direito das Telecomunicações. 

Com o intuito de não expor os profissionais, manter o 

sigilo/confidencialidade de suas opiniões sobre o mercado e ainda garantir a devida 

isonomia na pesquisa, não houve a identificação dos participantes no formulário 

encaminhado por e-mail para os advogados convidados. 

Para facilitar a gestão e a realização da pesquisa foi elaborado um 

formulário com 21 perguntas, as quais estavam em português e em inglês, através 

da plataforma “Google Forms”, o qual foi encaminhado aos participantes com a 

mesma mensagem, que segue abaixo recortada, a qual explanava o tema do 

trabalho e pedia a participação dos profissionais: 

“A minha dissertação de mestrado versa sobre os direitos conexos ao de 
autor dos artistas/intérpretes nas obras audiovisuais e eu estou realizando 
uma pesquisa com advogados brasileiros e estrangeiros que atuam nesta 
área a fim de discutir e entender o efeito da flexibilização da cessão dos 
direitos conexos.  
O intuito da pesquisa é entender os desígnios/interesses da indústria do 
audiovisual e, se possível, entender também os efeitos do artigo 13, da 
Lei nº 6.533/1978, que prevê a vedação a possibilidade de cessão dos 
direitos conexos ao de autor dos artistas e interpretes. 
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Como minha dissertação versa sobre a possibilidade de cessão desses 
direitos, mesmo com a previsão do artigo 13, é de suma importância 
entender a aplicabilidade e efetividade deste artigo desde sua criação até 
os dias de hoje. 
Caso você não se importe, você poderia fazer a gentileza de participar da 
pesquisa em comento, respondendo às perguntas que estão no website 
abaixo? 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvK0pJ5WQtA5LIhXrrgwBa
NezyHLYPTVQ3KHIhXipAWixg3A/viewform?usp=pp_url”230 

 
Ademais, acerca da metodologia e do formato em que foi realizada a 

pesquisa, sabendo-se das práticas de mercado, do escasso tempo dos 

profissionais e do desinteresse humano em participação de pesquisas extensas, o 

teor da mesma foi simplificado para buscar uma maior participação dos convidados. 

As perguntas somente permitiam como resposta duas possibilidades, “sim” ou 

“não”, cabendo ao profissional interessado de abordar um outro tema ao final deixar 

os seus comentários. 

Outrossim, ao acessarem o formulário os profissionais consultados foram 

informados novamente do tema da pesquisa e da confidencialidade de sua 

resposta, conforme abaixo informado: 

“As perguntas abaixo são realizadas apenas para fins de estudo e são 
referentes aos direitos de autor, os que lhe são conexos e o mercado 
audiovisual. 
A identidade dos participantes não será de qualquer modo revelada e/ou 
divulgada por qualquer meio. 
Para simplificar e agilizar a pesquisa, as perguntas foram elaboradas para 
conter como resposta apenas duas opções, e em sua maioria as respostas 
deverão ser apenas "sim" ou "não", sendo deixado um espaço ao final 
para aqueles que quiserem contribuir com o presente estudo insiram a sua 
opinião e/ou sugestão acerca do tema. 
Essa pesquisa estará disponível para preenchimento até o dia 
11/07/2018.” 
 

Sendo certo que apesar de tal zelo, houve a participação de 15 dentre os 

profissionais convidados, sendo que o formulário de pesquisa permaneceu aberto 

por cerca de dois meses, de 18 de maio de 2018 à 18 de julho de 2018, com o 

intuito de tentar incluir os participantes potencialmente atrasados.  

Os quais se depararam com as perguntas abaixo relacionadas: 

1. Você é um advogado que atua na área de direito do entretenimento 
com foco em obras audiovisuais? 
2. Qual é o tipo de empresa/escritório que você trabalha? 
Excepcionalmente para essa questão foram fornecidas as seguintes 
possibilidades de resposta: Distribuidora, Programadora, Produtora, 

                                                           
230 O acesso ao website foi desativado em 19 de julho de 2018 para evitar que novos participantes 
realizem a pesquisa e modifiquem o resultado auferido. 
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Escritório de Advocacia, Associação de Artistas e/ou Intérpretes, Artistas 
e/ou Intérprete. 
3. Você conhece o que são e quais são direitos conexos ao de autor 
dos artistas e intérpretes? 
4. Você acredita que os artistas e intérpretes fazem jus a um direito 
conexo ao de autor por suas interpretações? 
5. Você acredita que é viável a impossibilidade de cessão de um 
direito de autor ou de um direito conexo? 
6. Você é favorável a impossibilidade de cessão de um direito de autor 
ou de um direito conexo? 
7. Você conhece a Lei nº 6.533/1978?    
8. Você conhece o art. 13 da Lei 6.533 de 1978, que versa sobre a 
vedação de cessão de direitos autorais e dos direitos conexos ao de 
autor? 
9. Você concorda com a redação do artigo? "Art. 13 - Não será 
permitida a cessão ou promessa de cessão de direitos autorais e conexos 
decorrentes da prestação de serviços profissionais."     
10. Você é favorável a extinção do art. 13? 
11. Você é favorável a modificação do art. 13, apenas para determinar 
que ele se aplica a relações de emprego? 
12. Você é favorável a alteração do art. 13 para que ele 
determine/especifique que sua aplicabilidade se estende a qualquer 
negociação/ contratação envolvendo artistas e intérpretes? 
13. Caso esse artigo e a vedação de cessão dos direitos conexos ao de 
autor, seja aplicável para todos os contratos com artistas e intérpretes, 
você acredita que ele dificultaria a circulação das obras audiovisuais? 
14. Caso esse artigo e a vedação de cessão dos direitos conexos ao de 
autor, seja aplicável para todos os contratos com artistas e intérpretes, 
você acredita que ele dificultaria as negociações envolvendo tais titulares 
de direitos? 
15. Caso esse artigo e a vedação de cessão dos direitos conexos ao de 
autor, seja aplicável para todos os contratos com artistas e intérpretes no 
Brasil, você acredita que isso poderia ser um desincentivo a produção de 
conteúdos nacionais? 
16. Caso esse artigo e a vedação de cessão dos direitos conexos ao de 
autor, seja aplicável para todos os contratos com artistas e intérpretes, 
você acredita que haveria o aumento ou a diminuição do custo para a 
produção de uma obra audiovisual? 
17. Você acredita que a flexibilização dos direitos autorais e dos 
conexos poderia auxiliar o desenvolvimento da indústria do 
entretenimento/audiovisual no Brasil? 
18. Você acredita que um sistema de direitos autorais mais parecido 
com o norte americano poderia favorecer o desenvolvimento do 
audiovisual no Brasil? 
19. Você é favorável a alteração da legislação de direitos autorais como 
um todo no país? 
20. Você tem interesse em receber o resultado desse estudo? 
21. Você acredita que o estudo sobre direitos autorais pode auxiliar no 
desenvolvimento do mercado audiovisual?” 
 

Entendidos os motivos da pesquisa, sua relevância e a sua realização, 

seguem abaixo os resultados finais obtidos através dos gráficos de participação231, 

ressaltando-se que a opinião de cada profissional equivale à 6,7% do gráfico. 

                                                           
231 SOLER, Fernanda Galera. Pesquisa de mercado acerca da aplicabilidade da cessão de direitos 
conexos ao de autor no audiovisual. Realizada durante o período de 21 de maio de 2018 a 19 de 
julho de 2018.  
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Comentários: 2 respostas 

1. “Achei que o questionário deveria dar outras alternativas de respostas a 
algumas questões, não ficando apenas no "não" e "sim". Deveria ter no 
mínimo uma terceira opção, um "talvez", no mínimo. Algumas das minhas 
respostas encontrou essa dificuldade, pois para mim não deveria ser nem 
"sim" nem "não", e eu acabei optando por um desses polos, deixando de 
externar com mais precisão minha opinião a respeito.” 

 
2. “E, alguns aspectos sim, principalmente no que diz respeito ao "fair use", o 

que facilitaria a produção de documentários e biografias.” 
 


