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RESUMO 

 

O trabalho abordará o estudo das editoras musicais como titulares derivadas 

de direitos e a gestão coletiva de direitos autorais de obras musicais, abrangendo 

os principais aspectos da administração coletiva dessas obras, espécies de contra-

tação com as editoras musicais e as peculiaridades presentes no sistema de gestão 
coletiva de direitos.   

 

Palavras-chave: direito autoral, direitos autorais, obra musical, editoras, editoras 
musicais, gestão coletiva, ECAD, associações de gestão coletiva.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

The present dissertation will focus on the study of music publishers being 

entitled to derivative rights and the collective management of musical works, cover-

ing the main aspects of collective management of musical works, types of contract-

ing with musical publishers and the peculiarities in the management system of Col-
lective rights. 

 

Keywords: copyright, copyright law, music work, publisher, music publisher, collec-
tive management, ECAD, collective management associations.  
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INTRODUÇÃO 

	

	 A	obra	musical,	que	na	concepção	de	Henry	Desbois	“é	a	união	de	três	elementos	

constitutivos:	a	melodia,	a	harmonia	e	o	ritmo”1,	diferentemente	de		outras	obras	intelec-

tuais	artísticas,	em	seu	aspecto	patrimonial	é,	em	regra,	gerida	de	forma	coletiva,	além	de	

ter	especificidades	na	sua	forma	de	divulgação	pelas	editoras	musicais.	O	estudo	pretende	

abordar	os	principais	aspectos	da	gestão	coletiva	de	obras	musicais	e	a	titularidade	e	res-

ponsabilidade	das	editoras	musicais,	tratadas	como	titulares	derivadas	dessas	obras.		

	 	Como	abordaremos	no	presente	trabalho,	existe	a	afirmativa	doutrinária	no	sen-

tido	de	que	o	droit	d’auteur	é	dividido	em	dois	prismas:	os	direitos	morais	do	autor	e	os	

direitos	patrimoniais.	O	direito	moral	do	autor,	na	concepção	de	Carlos	Alberto	Bittar,	pode	

ser	definido	como:		

os vínculos perenes que unem o criador à sua obra, para a realização da 
defesa de sua personalidade. E isso porque toda obra é criação única do 
espírito e da cultura. Como os aspectos abrangidos se relacionam à pró-
pria natureza humana, e desde que a obra é a emanação da personali-
dade do autor que nela cunha, pois seus próprios dotes intelectuais…2  

 

 Os direitos patrimoniais, na conclusão desse mesmo autor, estão relaciona-

dos à retribuição econômica que advém da obra intelectual e diz respeito ao direito 
de utilização, fruição e disposição da obra musical.3 

 Primordialmente são relevantes os contornos e os destaques sobre o as-

pecto patrimonial dos direitos autorais, no que dizem respeito a sua administração 

e limitações e a gestão coletiva das obras musicais sob a óptica da recente altera-

ção legislativa ocorrida nesse âmbito pelo Decreto n.º 8.469/20154.  

                                                
1 DESBOIS, Henry. Le droit d’auteur en France, 10 ed. Paris: Dalloz, p.118.  apud COSTA 
NETTO, José Carlos. Direito Autoral no Brasil. 2ª ed., São Paulo: FTD, 2008. p.120. 
2	BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 5 ed., atualizado por Carlos Alberto Bittar, Rio de Ja-
neiro: Forense, 2013. p. 69. 
3 Conclusão extraída da obra de BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 5. ed., atualizado por 
Carlos Alberto Bittar, Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 71. 
4 O decreto regulamenta a Lei n.o 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e a Lei n.o12.853, de 14 de 
agosto de 2013, para dispor sobre a gestão coletiva de direitos autorais. 
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 Buscamos também ressaltar o importante papel desempenhado pelas edito-

ras de obras musicais, que iniciam o processo de divulgação da obra musical para 

a posterior arrecadação pelos meios cabíveis e o tratamento conferido pelas leis 

que versam sobre os direitos do autor sobre as obras musicais, com ênfase nas 

funções e na responsabilidade das editoras a respeito da divulgação, arrecadação 

e eventual defesa da obra musical.  

 Na prática, vale observar que em inúmeros casos ocorre a cessão parcial 

dos direitos autorais patrimoniais da obra musical em favor da editora, o que faz 

com que lhe seja reservada a qualidade de titular derivado, inclusive pelo próprio 
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) .5  

 Consoante ensina o professor Carlos Alberto Bittar, a transmissão dos direi-

tos patrimoniais do autor pode ocorrer pela sucessão6 ou “por força de contratos 

próprios firmados pelo titular, como os de edição, em que se transferem os direitos 
de reprodução, divulgação e comercialização da obra”7. 

 Desse modo, é possível a afirmativa de que, em seu aspecto patrimonial, a 

criação musical pode ser cedida como parte de adimplemento contratual, gerando 

deveres jurídicos à editora que as detém, diante da relação jurídica material que se 

estabelece com o autor da obra intelectual. Esse aspecto será explorado ampla-
mente na dissertação.  

 Numa visão prévia ao tema central, tendo em vista que utilizaremos método 

dedutivo para discorrê-lo, vale abordar aspectos gerais dos direitos autorais ligados 

à obra musical e as limitações ao seu aspecto patrimonial, sem a pretensão de 

esgotarmos o assunto, pois consideramos que a visão global desses aspectos en-

volve a necessidade de um anterior entendimento sobre outras vertentes que serão 
enfrentadas na dissertação.  

                                                
5 Segundo consta do art. 2.o do Regulamento de distribuição do Escritório Central de Arrecadação 
e Distribuição - ECAD. Disponível em: <http://www.ecad.org.br/pt/eu-faco-musica/Regulamento-
de-Distribuicao/Documents/Regulamento%20Distribui%C3%A7%C3%A3o%2029.11.13.pdf>. 
Acesso em: 1.o jul. 2015.  
6 Bittar faz referência ao art. 24, § 1.º, que dispõe que: “Por morte do autor, transmitem-se a seus 
sucessores os direitos a que se referem os incisos I a IV”.  
7		BITTAR, Carlos Alberto. Op. cit., p. 56.	 
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 A importância desses temas iniciais está relacionada à compreensão de con-

ceitos que regem a proteção da obra musical e os limites da sua exploração patri-

monial, que, nas palavras de José de Oliveira Ascensão, “impedem que o direito 
autoral tenha caráter absoluto”8. 

 Buscaremos então o enfoque dos diversos aspectos relevantes da referida 

gestão coletiva, expondo seus conceitos e diferenciações em relação aos ordena-

mentos alienígenas, como também a gestão individual, que é o exercício individual 

dos direitos autorais presentes nas demais obras intelectuais e também em alguns 

casos nas obras musicais, como dispõe o Decreto n.º 8.469 editado em 22 de junho 
de 20159.    

 Trataremos das alterações apresentadas no Decreto n.o 8.469/2015, tais 

como, entre outras, a necessidade de habilitação das associações de arrecadação 

junto ao Ministério da Cultura, à luz do art. 3.º desse ordenamento10.  

 Esse mesmo ordenamento disciplina de forma expressa a hipótese da ges-

tão individual da obra, como exceção à gestão coletiva, pelo titular originário, im-
pondo sanções aos associados caso essa gestão seja impedida ou dificultada.11       

 O ECAD e as associações que auxiliam na retribuição econômica dos direi-

tos patrimoniais do autor de obra musical também terão destaque neste estudo com 

base na atual lei de direitos autorais, qual seja a Lei n.º  9.610/98, então alterada 

pela Lei n.º  12.853/2013, e também diante da complementação do sistema de ges-
tão coletiva pelo Decreto n.º 8.469/2015.   

                                                
8 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de autor e direitos conexos. Coimbra Limitada, 1992. p. 
212.  
9 Art. 13 da Lei n.º 9.610/98: “Os titulares de direitos de autor ou direitos conexos poderão praticar 
pessoalmente os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos, cobrar e esta-
belecer o preço pela utilização de suas obras ou fonogramas, mediante comunicação prévia à as-
sociação de gestão coletiva a que estiverem filiados, enviada com até quarenta e oito horas de an-
tecedência da prática dos atos, suspendendo-se o prazo nos dias não úteis”.  
10 Art. 3.º do Decreto n.º 8.469, de 2015: “O requerimento para a habilitação das associações de 
gestão coletiva que desejarem realizar a atividade de cobrança a que se refere o art. 2.o deverá 
ser protocolado junto ao Ministério da Cultura”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8469.htm>. Acesso em: 3 jul. 2015. 
11 Art. 30, inciso X do Decreto n.º 8.469/2015: “Consideram-se infrações administrativas, para os 
efeitos da Lei n.º 9.610, de 1998, e deste Decreto: “… X - impedir, obstruir ou dificultar, de qual-
quer forma, a gestão individual de direitos autorais, nos termos do art. 13”; Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8469.htm>. Acesso em: 3 jul. 
2015.  
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 Aponta José Carlos Costa Netto, em interpretação ao disposto no art. 99, § 

2.o da Lei n.º  9.610/98, que o ECAD atua como “substituto processual”12, “legiti-

mado a agir judicialmente em nome próprio para reivindicar direito alheio”, atuando 

como escritório central de arrecadação patrimonial referente aos direitos autorais, 
e responsável pela distribuição da verba entre as demais associações. 

 Em razão da importância desse órgão para a gestão coletiva dos direitos 

patrimoniais dos titulares de obras musicais, trataremos especificamente dos pro-

cedimentos de distribuição direta; distribuição por amostragem; espécies de obras 

musicais remuneradas; e da arrecadação pelos titulares originários, além de outras 

providências importantes que devam ser consideradas para o ideal funcionamento 
e justa distribuição dos direitos autorais em obras musicais. 

 Na sequência, serão abordados os aspectos de maior importância em rela-

ção às editoras de obras musicais, como a responsabilidade na relação jurídica 

material; obrigações e modalidades de negociações feitas com os criadores de 
obras musicais.  

 Também nos importa a questão relacionada à situação de cessão do direito 

patrimonial do autor pelos seus criadores em prol das editoras, tornando-as titulares 

derivadas desses direitos; e as correspondentes espécies contratuais e suas obri-
gações jurídicas. 

 Por oportuno, merece destaque o que leciona José de Oliveira Ascensão, no 

sentido de que as editoras praticam atividade empresarial no propósito de auferir 

lucros, e dessa forma por óbvio devem assumir o risco do negócio, passando a 
afirmar:   

Não há edição se quem reproduz os exemplares os guarda para si, facul-
tando apenas a consulta. Tem de haver ainda a exploração da obra. O 
editor deve pôr em circulação a obra, como atividade comercial, assu-
mindo por consequência os riscos da comercialização desta. Portanto, o 
editor toma sobre si o direito e o dever de reproduzir a obra e de lançá-la 
em termos de empreendimento comercial.13   

   

                                                
12 Extraído da interpretação de José Carlos Costa Netto ao art. 99, § 2.o  da Lei n.º 9.610/98, que 
dispõe: “O ente arrecadador e as associações a que se refere este Título atuarão em juízo e fora 
dele em seus próprios nomes como substitutos processuais dos titulares a eles vinculados”.   
13 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. P. 382.  
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 Assim, adiantamos desde logo que a editora musical deve se envolver ativa-

mente no processo de divulgação e comercialização das obras, ainda mais nos 

tempos atuais onde a difusão da música se opera por diversos instrumentos, dos 

quais o próprio compositor não seria capaz de abordar sozinho. Por esse e outros 
motivos que se buscam a atividade empresarial da edição e a gestão coletiva.  

 A dissertação abordará a necessidade e a função do contrato, então firmado 

entre os compositores e os editores, bem como as responsabilidades das editoras 

musicais em relação a esse sistema de gestão coletiva em que se inserem as obras 
musicais.  

 Por derradeiro, abordaremos de forma específica a atuação das editoras mu-

sicais na atividade de divulgação e comercialização das obras, sempre apontando 

os aspectos de mais relevância nessa tarefa, e pontos controversos entre o direito 

do próprio titular originário e da instituição a quem foram repassados os direitos 
autorais de forma derivada.   

 Em suma, a gestão coletiva de obras musicais efetivada pelas associações 

e sob a responsabilidade contratual das editoras, na qualidade de titulares deriva-

dos em relação aos autores de obras intelectuais, deve ser objeto de intensa refle-

xão sob a óptica dos direitos e deveres de todos os sujeitos envolvidos nessa ativi-

dade, a par dos novos disciplinamentos jurídicos que se apresentam na moderni-
dade.  

 Abordaremos assim, com a necessária profundidade, os pontos mais rele-

vantes em relação aos aspectos patrimoniais das obras musicais inseridas em um 

regime de gestão coletiva, partindo desde a publicidade e divulgação pelas editoras 

musicais, titulares derivadas da obra, até a arrecadação e distribuição pelo ECAD, 

demonstrando as peculiaridades que tornam a administração desses bens tão di-
ferente das demais obras intelectuais.     
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6. CONCLUSÃO 

 
 

 Pelo estudo exposto, analisamos os principais aspectos da administração 

coletiva das obras musicais, desde o início de sua divulgação e difusão pelas edi-

toras musicais até a distribuição da renda autoral pelo sistema de gestão coletiva, 

movido pelo ECAD e por suas associações. 

 Como vimos, a especificidade e complexidade dos serviços de administra-

ção dos bens imateriais referentes à música faz com que o titular originário dos 

direitos relativos à obra musical busque a especialidade de serviços para a justa e 

completa difusão da obra, visando o posterior recebimento dos valores patrimoniais 

referentes a sua utilização.  

 Embora tenhamos deixado para explicitar ao final deste trabalho, o início da 

exploração patrimonial da obra, sendo ela inserida em execuções públicas ou pri-

vadas, se dá com a divulgação e difusão da referida propriedade intelectual pelas 

editoras musicais. 

 Assim, a editora musical, conhecida internacionalmente por “music pu-

blisher”, será responsável pela percepção do retorno econômico que o autor musi-

cal terá com a comercialização de sua obra, visto que, quando confecciona a obra 

musical, o artista, além de buscar projetar sua expressão intelectual e seu senti-

mento, também visa a retribuição econômica por sua criação. 

 Ocorre que o próprio criador não possui as “ferramentas” necessárias para 

a extrema divulgação de sua criação, e por isso busca, nos serviços de editoração, 

a especialidade necessária para que essa seja comercializada de maneira ampla, 

abrangendo diversas mídias de divulgação. 

 Sabemos que, com os avanços da tecnologia, os mecanismos de comuni-

cação foram ampliados e canais de mídias proporcionaram a divulgação da obra 

pelo próprio criador. Mesmo assim, os serviços das editoras musicais não foram 

prejudicados, pois a amplitude de difusão que estas possuem para divulgar a obra 

é muito mais ampla.  
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 Como consequência da atividade exercida, muitas vezes é exigida a deriva-

ção de diversos direitos patrimoniais de autor em favor das editoras musicais atra-

vés de um contrato de cessão de direitos autorais, que, como analisado, deve con-

ter minuciosamente os direitos que serão repassados, sendo estes interpretados 

restritivamente ao firmado entre as partes. 

 Essa prática, para o cedente, possui aspectos benéficos e maléficos, pois é 

praxe que por disposição contratual seja cedido percentual dos direitos patrimoniais 

arrecadados e que a estipulação contratual tenha a vigência de enquanto perdura-

rem os direitos patrimoniais de autor, até que a obra caia em domínio público, con-

textualizando, na prática, uma “perpetuidade” na relação entre o criador intelectual 

– e seus eventuais sucessores – e a editora musical. 

 O benefício obtido com a contratação e cessão dos direitos à “music pu-

blisher” é a responsabilização desta por toda a administração dos bens patrimoni-

ais. É sabido que o titular originário não procura se preocupar com a administração 

e divulgação, visto que sua função reside focar na confecção de suas obras musi-

cais, buscando nas editoras musicais a especialização dos serviços de publicidade 

de sua obra para que esta atinja o maior número de usuários. 

 Com a cessão de direitos amplia-se a responsabilidade da editora em rela-

ção ao titular originário, e não podemos nos cegar ao fato de que temos uma con-

tratação contendo obrigações recíprocas em que, de um lado, o artista obriga-se a 

ceder a sua criação e, de outro, a editora fica responsável pelas funções editoriais 

de publicidade e divulgação da obra, além das funções de administração recebidas 

com a cessão de direitos autorais. A má gestão de suas atividades pode ensejar a 

recisão contratual, pois a obrigação das editoras musicais presentes no mundo mo-

derno não se restringe apenas à publicação de letras e partituras, como ocorreu 

nos primórdios de seu surgimento, e sim na gestão e divulgação da obra em diver-

sos veículos de diversas mídias, como a divulgação para inserção da obra musical 

em obras audiovisuais, versões derivadas e interpretações por outros artistas.  

 Além da necessidade de disposição de parcela da parte autoral às editoras 

musicais (em regra nas principais contratações), outro aspecto negativo para o ti-

tular originário de direitos que eventualmente possa ocorrer diz respeito ao conflito 

de interesses entre eles e as editoras – titulares de direitos por derivação – na vei-

culação das obras. Como expusemos no texto, pelos contratos firmados e pela ces-

são de direitos a editora fica responsável, em caráter exclusivo, pelas negociações 
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com os usuários, estipulando preço e condições de uso, o que muitas vezes vai de 

encontro com a vontade do titular originário, como ocorreu com os intérpretes e 

compositores Zé Ramalho e Roberto Carlos, em que os artistas autorizaram o uso 

de sua obra em uma mídia física contrariando as negociações da editora. 

 Importante destacar, ainda sobre editoras musicais e suas atuações, que, 

por mais abrangente que seja a cessão de direitos em favor das editoras musicais, 

jamais essa tocará a esfera dos direitos morais do autor, ou seja, por determinação 

legal e por observância aos princípios regentes do droit d’auteurque amplamente 

protege os direitos morais, deve ser resguardada a inalienabilidade dos direitos re-

ferentes à personalidade do autor, não podendo de maneira alguma as editoras 

reclamar para si direitos como o de modificação da obra original ou paternidade da 

obra, por exemplo, pois a condição de titular derivada das editoras musicais diz 

respeito apenas aos direitos patrimoniais de autor. 

 Abordamos também as questões relativas à gestão coletiva de direitos au-

torais de obras musicais. Como expusemos, as obras musicais inseridas em exe-

cuções públicas por diversas mídias, sejam elas mecânicas, eletrônicas, ou em ra-

zão de apresentações ao vivo, podem ter seus direitos patrimoniais arrecadados 

pelos entes de gestão coletiva e repassados após aos titulares originários e edito-

ras musicais. 

 Esse mecanismo visa instituir uma maior especificidade na atividade de ges-

tão, visto que, com a diversidade de execuções públicas, fica extremamente one-

roso para que os próprios titulares de direitos consigam arrecadar os direitos auto-

rais patrimoniais providos pela utilização de suas obras via reprodução pública. 

 A história demonstrou que, para que essa atividade seja eficiente, sem que 

haja conflitos entre diversos órgãos de arrecadação dos direitos, foi necessária a 

centralização da arrecadação em uma pessoa jurídica, qual seja o ECAD, para a a 

arrecadação e distribuição dos direitos autorais. Além disso, quando tratamos da 

arrecadação e distribuição de direitos autorais, embora seja defendido pelo próprio 

escritório central tratar-se de relações de interesses privados, a atuação das asso-

ciações de gestão coletiva e do ECAD não deve ser considerada atividade empre-

sária, pois não se visa lucro com as atividades impostas a esses entes. 
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 Tendo isso em vista, a lei autoral buscou a especialização da atividade, a 

extinção de conflitos entre associações de gestão coletiva e o bis in idem na ativi-

dade de arrecadação e distribuição de direitos, tornando, pela via única arrecada-

tória, a centralização da atividade ao ECAD.  

 Integram o escritório central as associações de gestão coletiva a ele vincu-

ladas, o que pode ser benéfico aos titulares, por terem a associação, escolhida por 

eles para os representar, inserida na atuação direta para decisões e diretrizes da 

própria atividade de gestão do ECAD, reforçando a defesa dos direitos coletivos 

dos titulares de obras musicais, ao passo que estes, indiretamente, se tornam par-

ticipativos na própria atividade de gestão coletiva por meio de suas associações.   

 Por outra vertente, em razão de as associações de gestão coletiva integra-

rem o próprio ECAD, por razões de política interna ou por uma eventual defesa do 

interesse da própria associação, acima do interesse dos titulares, acreditamos na 

necessidade da intervenção pública na gestão coletiva de direitos. A complexidade 

da atuação de todos os órgãos envolvidos na gestão coletiva também corrobora 

para esta afirmação, ao passo que a fiscalização de um ente público auxiliaria na 

justeza da atuação de todos, pois uma eventual afronta por um dos entes prejudi-

caria uma coletividade de pessoas, além de colocar em questionamento a morali-

dade do sistema de gestão como um todo. 

 Parece-nos que a fiscalização pública é a intenção do legislador pela edição 

da Lei n.o 12.853/2013, guerreada nos tribunais superiores, e do Decreto n.o 

8.469/2015, pois ambos, além de minuciar as regras sobre a gestão coletiva de 

direitos, ampliam a esfera de atuação do Ministério da Cultura em relação a impor-

tantes aspectos do sistema de gestão como, por exemplo, regras para a habilitação 

de associações; para a transparência da atividade de gestão, impondo a apresen-

tação anual de documentos pelas associações; e a promoção da mediação e arbi-

tragem pelo Ministério da Cultura para dirimir os conflitos existentes no sistema de 

gestão. 

 Apesar da inegável vertente abordada pelo Escritório Central de Arrecada-

ção e Distribuição de que as relações entre os titulares, associações e escritório 

central são privadas, é indeclinável a atuação estatal para a defesa de direitos co-

letivos, mesmo porque, com a ampliação da fiscalização, apesar do aumento da 

burocracia, propicia-se maior credibilidade nas relações.  
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 Não podemos nos esquecer também de que foi a própria lei que impôs a 

centralização da atividade de arrecadação e distribuição por interesse público e 

para o auxilio à coletividade de titulares de obras musicais. Ora, não é defensável 

que o poder público institua um órgão, via legal, para o auxílio e especialização de 

um serviço que interessa a uma coletividade e depois não possa minuciar e fiscali-

zar aquilo que instituiu. 

 Não obstante essas questões, não podemos negar que, pela especialização 

na atividade, a gestão coletiva de direitos autorais de obras musicais é uma forma 

de se buscar a eficiência nas atividades de arrecadação e é aceita e utilizada por 

diversos países, permitindo inclusive a correlação entre associações nacionais e 

internacionais para que sejam arrecadados os percebimentos patrimoniais referen-

tes às obras em diferentes territórios soberanos, utilizando estes tanto o sistema de 

copyright quanto o de droit d’auteur. 

 A busca pela eficiência em um sistema se confirma inclusive pela esfera de 

sua atuação. Embora seja discutível a natureza da utilização do denominado music 

streaming, há quem defenda que se trata de execução pública a reprodução da 

obra musical por serviços via internet por sites e aplicativos que guardam enorme 

acervo musical. 

  Se confirmada essa prática como execução pública, teremos uma enorme 

ampliação na atribuição do ECAD, pois há a tendência pelos usuários de música 

do abandono às mídias físicas, consideradas em regra execuções particulares, 

para o universo digital, buscando nesse serviço a praticidade proporcionada pelos 

meios eletrônicos. Com isso, alarga-se ainda mais a importância da gestão coletiva, 

que abrangerá, se confirmada essa argumentação, a esmagadora maioria de exe-

cuções musicais presentes no universo musical.  

  Por essa análise, contornamos as principais facetas da arrecadação e da 

distribuição e administração coletiva desde seu início, quando o titular originário de 

direitos autorais busca a especialidade dos serviços de administração da esfera 

patrimonial de sua obra, pela contratação de uma editora musical, que se incumbe 

de divulgar e difundir a obra para que esta seja posta em circulação de ordem pri-

vada e pública, e após insere sua obra em circulação e execução pública, podendo 

optar pela gestão coletiva de direitos autorais para obter a especialização do ser-

viço e maior abrangência de arrecadação, visto que essa poderá ser feita na esfera 

nacional e internacional. 
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 Assim, conclui-se que, em razão da vasta gama de possibilidade de se re-

produzir a obra musical e pela dificultosa atividade de gestão individual de direitos 

autorais, o titular de direitos procura delegar as atividades de administração dos 

bens a entes especializados, como as editoras musicais, especialistas em difundir 

a obra e iniciar o recebimento patrimonial pelo uso privado, além de inserir a obra 

musical em veículos de mídias que executam a obra publicamente; e as associa-

ções de gestão coletiva, responsáveis, entre outras atribuições, pela inserção da 

obra musical em um sistema de arrecadação e distribuição via escritório central, 

abrangendo a arrecadação dos usuários que executam publicamente a obra musi-

cal.  

 A administração coletiva das obras musicais é prática existente em todo o 

mundo, e, embora seja um sistema em que o titular originário deva abrir mão de 

parcela dos valores da arrecadação dos seus direitos, é extremamente benéfico ao 

titular na parte em que se busca o aperfeiçoamento das atividades gestoras. A ten-

dência é que essa atividade seja crescente no segmento musical, principalmente 

se abranger as novas mídias digitais de streaming, todavia é necessário, como em 

qualquer área de atuação em direitos coletivos, que haja fiscalização para que não 

ocorrer desvio de atribuições, como já explicitado. 

  Pelo exposto, procuramos mostrar as peculiaridades do sistema de admi-

nistração coletiva, demonstrando sua complexidade pelas espécies de contratação 

com as editoras musicais e pelo vasto processo de arrecadação e distribuição pelo 

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição.  
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