
OS DIREITOS AUTORAIS NO MERCADO DA MÚSICA

RESUMO

A presente tese parte da constatação de que diversas crises nos direitos autorais impactaram o

mercado da música, todas coincidentes com a introdução de novas tecnologias. Com o

advento das tecnologias digitais de fixação de obras musicais e da internet, passou-se a

questionar se o momento atual permite identificar uma autêntica crise no direito do autor e,

a partir disso, como se pode refletir sobre as questões decorrentes das novas tecnologias

que, fatalmente, são pensadas com as velhas normas e teorias. São linhas essenciais do

trabalho: a) a criatividade musical e o impacto de diferentes tecnologias para sua fixação e

distribuição; b) a criatividade musical e o reconhecimento e a proteção de direitos do

criador; c) a inflexão entre os interesses do criador e os outros diversos sujeitos envolvidos

na fixação e distribuição da obra artística musical ao lado do interesse dos destinatários; d)

a pluralidade de soluções para definir os moldes dessa inflexão e as direções tomadas pelo

direito brasileiro. Verifica-se, no decorrer do presente estudo, a existência de conflito de

interesses entre o investidor cultural, o compositor e o consumidor, que se projeta no

conflito entre os direitos autorais e o direito de acesso aos bens culturais. A conformação

de ambos constitui um relevante desafio trazido pelos novos tempos da chamada

"sociedade da informação", na qual a música digital está inserida.
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INTRODUÇÃO

O segmento de mercado musical atravessa momento de profunda crise que,

segundo representantes da indústria fonográfica, é causada pela pirataria de obras musicais

pela internet. Chega-se a afirmar que tal crise é a mais severa já havida e pode, num

cenário extremo, vir a extinguir a produção musical.

O presente estudo objetiva avaliar em que medida essa premissa, já tão fortemente

incutida no "senso comum" por meio de artigos jornalísticos e campanhas de marketing da

indústria fonográfica, é verdadeira. Em vista da inafastável correlação entre direitos autorais e

música, buscar-se-á, também, verificar de que modo a legislação autoral é atingida – ou

atinge – os interesses em jogo e se adequa a acompanhar a evolução tecnológica.

Nesse aspecto, cada evolução tecnológica pode ser entendida como provocadora

de uma crise e, de fato, conforme será visto no decorrer da presente tese, no que concerne

aos direitos autorais na música isso é recorrente.

No conhecido dicionário de filosofia de Gerard Legrand1, apresentam-se diferentes

sentidos para o termo "crise":

(Do grego Kraisis, julgamento de uma disputa, fase decisiva de uma doença,
faculdade de discernimento).
Na ordem científica fala-se de crise quando as noções sobre que assenta uma
disciplina ou uma teoria são postas em questão.
Na ordem psicológica ou moral, há igualmente crise quando o sujeito descobre
(ou corre o risco de descobrir) que as motivações habituais, conscientes ou não,
da sua conduta não lhe parecem suficientes e que sofre com esta contradição. No
que tem de específico, o pensamento filosófico ignora a noção de crise; esta só
pode intevir na possibilidade do discurso como sinal de crises exteriores, que a
filosofia é sempre livre de admitir ou recusar de acordo com as suas vias
específicas, podendo a admissão eventual ter lugar de dois modos (perturbação,
anexação) cujo jogo reinsere o pensamento filosófico no conjunto do devir
histórico, mas não pode com isso implicar a sua submissão às instâncias desse
mesmo devir.  

Sob o enfoque na acepção de crise pelo risco, surgem, como problematizadoras

desse estudo, as seguintes questões: o momento atual permite identificar uma autêntica

crise no direito do autor? Ante uma resposta afirmativa ou negativa, como se pode refletir

sobre as questões decorrentes das novas tecnologias que, fatalmente, são pensadas com as

velhas normas e teorias?

                                           

1 LEGRAND, Gerard. Dicionário de filosofia. Lisboa: Edições 70, 1986. p.102.
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A partir dessas considerações, convida-se o leitor a refletir sobre as linhas

essenciais do trabalho: a) a criatividade musical e o impacto de diferentes tecnologias para

sua fixação e distribuição; b) a criatividade musical e o reconhecimento e proteção de

direitos do criador; c) a inflexão entre os interesses do criador e os outros diversos sujeitos

envolvidos na fixação e distribuição da obra artística musical ao lado do interesse dos

destinatários; d) a pluralidade de soluções para definir os moldes dessa inflexão e as

direções tomadas pelo direito brasileiro. 

Para tanto, no Capítulo 1 são analisadas as diversas crises havidas no direito

autoral na música, mediante as sucessivas evoluções tecnológicas, no decorrer do século

passado, desde a invenção dos meios de fixação até a introdução do meio digital de fixação

Compact Disc, passando pela importante distinção entre os sistemas protetivos dos direitos

autorais: o latino-germânico e o do copyright, que será de muita importância para o

desenvolvimento dos capítulos seguintes. Se perceberá que as crises foram causadas por

avanços tecnológicos motivadores de sucessivos réquiens do direito autoral, mas que, a

cada nova situação, a legislação internacional sobre a matéria era alterada, seguida pelos

diplomas nacionais.

No Capítulo 2, o enfoque recai na análise da atual crise do direito autoral na música, a

partir da utilização da internet como meio de disseminação de obras musicais. Tem lugar

minuciosa verificação prática dos modos de exploração do mercado fonográfico digital.

O Capítulo 3 versa sobre o conflito entre direitos autorais e direito de acesso aos

bens culturais, o que se faz por meio da apresentação das perspectivas do segmento de

mercado musical e seus impactos no direito autoral, mediante o estudo das novéis formas

de utilização musical que se apresentam. Faz-se, também, cuidadoso estudo sobre os

mecanismos tecnológicos de proteção aos direitos autorais e são verificadas as propostas

existentes, que visam a conformação dos interesses em jogo.

Objetivando ampliar a reflexão sobre o tema ora versado, buscou-se suporte na

literatura estrangeira, e excertos dela utilizados foram traduzidos livremente, disponibilizando-se

em notas de rodapé o texto em seus idiomas originais.
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CONCLUSÕES

O assunto enfrentado nesta tese projeta o conflito entre os direitos autorais e o

direito de acesso aos bens culturais. A conformação de ambos constitui um relevante desafio

trazido pelos novos tempos da chamada "sociedade da informação", na qual a informação é

cada vez mais valorizada, sendo que a música digital está inserida nesse contexto.

É interessante notar, outrossim, que tal conflito, no âmbito dos sujeitos envolvidos –

ao contrário do caráter dúplice que se supõe haver –, é tripartite, composto pelos usuários,

que pretendem o acesso ao maior número de obras musicais possíveis (de preferência sem

ter que pagar); pelos investidores no mercado fonográfico que pretendem cada vez mais

lucrar com a circulação das obras musicais, mas que muitas vezes adotam parâmetros

próprios irrazoáveis e, por fim, os compositores, que deveriam ser efetivamente protegidos

pela legislação autoral, mas que acabam relegados a um plano inferior, conforme se

procurou retratar nas constantes e subseqüentes crises do direito autoral na música.

Ao consumidor de música, desde o início da indústria fonográfica, foi destinado

um papel passivo, limitando o seu acesso às obras musicais que fossem escolhidas por esta

indústria, ao preço por ela determinado. Com os avanços tecnológicos, porém, esse mesmo

consumidor passou a ter voz ativa, não somente por meio da interatividade, mas também

pela facilidade de acesso às obras musicais extremamente diversificadas, ofertadas

diretamente por músicos que, por razões estéticas e mercadológicas, não teriam, em outras

circunstâncias, condições materiais de exposição e oferta de suas obras à comunidade.

 Ademais, a tecnologia permite a seleção individual das faixas musicais

escolhidas, rompendo a prática usual de se obrigar o consumidor a adquirir um meio físico

contendo músicas que nem sempre correspondem ao seu gosto.

 Ocorre que, por inação da indústria fonográfica nos primeiros anos da internet,

foi criado o hábito de se acessar às músicas sem o pagamento de contraprestação, dando

origem a uma situação fática complexa, já que, para toda uma geração de jovens usuários,

fazer trocas de músicas pela internet constitui tarefa comum e até moralmente aceitável,

muito embora – em decorrência das ações judiciais que as entidades associativas da

indústria fonográfica ingressaram contra usuários, que recebem da imprensa grande

destaque – tenham conhecimento inequívoco de que tais atos são ilícitos.

É importante notar que o papel da indústria fonográfica foi de fundamental

importância para a disseminação da música, mormente nas primeiras décadas de sua
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instalação e desenvolvimento, pois, a seu modo, promoveu pesados investimentos. Essa

indústria criou e solucionou uma das importantes crises do direito do autor no música. Essa

dívida histórica, entrentanto, já foi quitada, acrescida de juros e correção monetária.

Passou-se, a partir disso, à contraposição de dois importantes pontos de vista2: de

um lado, aqueles que pretendem a manutenção do status da legislação autoral e cada vez

garantir mais direitos e os lucros deles decorrentes e, por outro, a maior parte dos usuários,

representada por proeminentes membros da academia, que advogam pela alteração

legislativa profunda, até mesmo mediante a eliminação de direitos exclusivos concedidos

aos titulares de direitos autorais. Concluiu-se, entretanto, que há exageros de ambos os

lados, que por vezes lançam mão de discurso permeado pelo maniqueismo e por uma

insensibilidade a respeito dos diversos atores envolvidos no mercado fonográfico.

Já os compositores, dos quais pouco se têm notícias em tais debates – a maioria

deles teve que ceder os respectivos direitos autorais patrimoniais às gravadoras –, são

utilizados pelas gravadoras como justificativa para as cobranças de valores, que

supostamente a eles seriam destinados. Sabe-se que a realidade, na maioria dos casos, é

diferente: a eles somente cabe pequena porção da fatia econômica decorrente da riqueza

que eles mesmos criaram3. Isso faz com que sejam mal-vistos pelos usuários, aqueles para

os quais dedicam a sua arte, que os vêem como componentes "do outro lado",

considerando o discurso maniqueista anteriormente exposto. Infelizmente, parece que os

destinatários da legislação autoral acabam por atuar como espectadores de um espetáculo

no qual pretensamente seriam os protagonistas.

Tal situação é paradoxal, já que o interesse dos compositores e intérpretes contempla

os interesses dos investidores culturais e do público, pelo fato de que tanto quer ver sua

obra disseminada ao máximo por entre os usuários quanto quer auferir renda delas4.

                                           

2 Tal cenário conflituoso foi notado por Alexandre Dias Pereira: "Cumpre referir, desde já, que neste
processo de adaptação do direito de autor ao paradigma da tecnologia digital a máxima parece ser o
'reforço' dos direitos de propriedade intelectual. Contudo, esse reforço de protecção no novo ambiente
digital põe em causa certos valores fundamentais, como sejam o livre fluxo da informação". (PEREIRA,
Alexandre Dias. Informática, direito de autor e propriedade tecnodigital. Coimbra: Coimbra Editora,
2001. p.19).

3 Isso quando fazem jus ao efetivo recebimento, em vista dos adiantamentos que são efetuados e
posteriormente cobrados com juros e correção monetária, a depender do sucesso da composição.

4 Nesse sentido, Christophe Geiger: "a doutrina do direito do autor teve a tendência de colocar lado a lado o
autor e o público. Estes teriam interesses radicalmente opostos: o autor teria a vontade de submeter toda
utilização de suas obras à sua autorização, autorização que ele permitirá mediante o pagamento de uma
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Esse cenário de conflito de interesses, que é o pano de fundo para a mais recente

crise do direito do autor na música, dificilmente seria solucionável não fosse justamente o

advento da internet, que possibilitou a profunda transformação nos hábitos dos usuários tal

como constatado na presente tese. Mais uma vez, a causa da crise pode ser o "princípio

ativo" do remédio.

Noutras palavras: muito do que é considerado problema é, na realidade, solução.

A disseminação do uso da tecnologia pelos compositores e intérpretes e a utilização, por

eles, de serviços específicos na internet – além de mecanismos contratuais alternativos de

licenciamento –, propiciaram meios alternativos para que desenvolvessem um novo

modelo de negócios, em que a indústria fonográfica deixou de ser protagonista e passou a

ser coadjuvante.

                                                                                                                                   
renda, e o público teria a vontade de utilizar ao máximo as obras do autor gratuitamente, sem uma
contrapartida em dinheiro. Haveria então um tipo de luta enfurecida entre de um lado o autor que deseja
cobrar tudo e de outro o público que não deseja pagar nada. Essa apresentação caricatural de uma
oposição entre o autor e seu público, de tal forma que podemos às vezes a encontrar em filigrana na
literatura que versa sobre direito do autor, poderia surpreender, e em primeiro lugar, as partes
concernentes: O autor, primeiramente, que incansavelmente cultiva o público, busca a sua atenção, sua
admiração e seu apoio, e o público em seguida, que venera e idolatra aquele que, para retomar a
expressão de um autor, "nos instrui,... nos diverte,... nos proporciona um ambiente de vida mais
agradável...". O autor e o público, numa relação íntima de sedução permanente, se oporiam radicalmente
na seara do direito? Isso parece improvável. De fato, a relação entre autor e público parece alterada no
âmbito do direito do autor por um terceiro ator da atividade cultural, o explorador, que dará as cartas.
Este, conforme a situação, irá se meter na pele do autor, seja na pele do público para defender os
interesses que lhe são próprios. Como destaca M. Cohen-Jehoram a respeito dos interesses subjacentes
ao direito do autor, "é muito mais simpático e eficaz lutar aparentemente pelos direitos de qualquer outro
do que por seus próprios interesses". Tradução livre de "La doctrine du droit d'auteur a eu tendance it
mettre dos it dos l'auteur et le public. Ceux-ci auraient des intérêts radicalement opposes: l'auteur aurait
la volonté de soumettre toute utilisation de ses reuvres it son autorisation, autorisation qu'il monnayera
contre payement d'une redevance, et le public aurait la volonté d'utiliser au maximum les reuvres de
l'auteur gratuitement, sans bourse delier. Il y aurait donc une sorte de lutte acharnee entre d'un cote l'
auteur qui voudrait faire tout payer et de l'autre le public qui voudrait ne rien payer. Cette presentation
caricaturale d'une opposition entre l'auteur et son public, telle qu'on peut parfois la trouver en filigrane
dans la litterature du droit d'auteur, pourrait surprendre, et en premier lieu les parties concernees:
l'auteur d'abord, qui inlassablement courtise le public, recherche son attention, son admiration et son
soutien, et le public ensuite, qui venere et idolatre ceux qui, pour reprendre l'expression d'un auteur,
'nous instruisent,... nous divertissent,... nous rendent plus agreable l'ambiance dans laquelle nous
vivons...'. L'auteur et le public, dans un rapport intime de seduction permanente, s'opposeraient
radicalement sur le terrain du droit? Cela semble improbable. En fait, le rapport entre auteur et public
semble fausse sur le terrain du droit d'auteur par un troisieme acteur de l'activite culturelle, l'exploitant,
qui va venir brouiller les cartes. Celui-ci, selon la situation, se glissera soit dans la peau de l'auteur, soit
dans la peau du public pour defendre des interets qui lui sont propres. Comme le souligne M. Cohen-
Jehoram a propos des interets sous-jacents au droit d'auteur, 'il est tellement plus sympathique et
efficace de se battre apparemment pour les droits de quelqu'un d'autre plutôt que pour ses propres
interets'". (GEIGER, Christophe. Droit d'auteur et droit du public à l'information. Paris: LITEC,
2004. p.54).
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Nesse novo mercado musical, os compositores e intérpretes podem oferecer suas

músicas da maneira que desejarem, licenciando-as gratuita ou onerosamente. Podem, também,

contratar com a indústria fonográfica se desejam contar com assessoria especializada. Em

igual medida, possibilita-se a cada músico gerir pessoalmente sua carreira. As opções são

múltiplas. Também é assim com o usuário, que pode decidir se pretende escutar música

gratuita ou paga, já que encontra inúmeras opções de ambas as formas. É o princípio da

autonomia privada a ser exercido no âmbito dos direitos autorais na música.

No cenário apresentado, no entanto, permite-se uma maior preservação da verdadeira

autonomia dos compositores, intérpretes em detrimento do poder da indústria fonográfica

que, tradicionalmente, tolhia a autonomia dos demais.

É certo que, sob a direção da indústria fonográfica, buscou-se recrudescer as normas

autorais no decorrer dos anos. Em que pese terem garantido a si, de forma direta, diversos

direitos (os direitos conexos), tinham o hábito de, principalmente, fazê-lo de forma

dissimulada, sob o pretexto de proteger o autor, de quem na verdade eram cessionárias nos

direitos patrimoniais. Noutras palavras, propunham normas das quais seriam as reais

beneficiárias sob o discurso simpático da proteção ao compositor.

Outrossim, o fato de a legislação autoral lançar firme proteção ao autor deve ser

louvado. Alguns ajustes são necessários, no entanto, para que esse autor possa efetivamente

voltar à posição de efetivo destinatário da norma. O que não se pode admitir é a manutenção

da prática, denunciada e repudiada pelo Professor Fabio Maria De Mattia em sua obra

"O autor e o editor na obra gráfica", citada no presente trabalho, no sentido de que se

mantenha a permissão da cessão definitiva e integral dos direitos patrimoniais do autor.

Sabe-se que, nesse mercado, a cessão definitiva e integral dos direitos patrimoniais do

autor é o mecanismo utilizado para se retirar a autonomia do artista e, por conseqüência, a

autonomia dos consumidores. Eis o tempo para superar essa nova crise.

Defende-se a ampla possibilidade sustentada na tecnologia inovadora exposta ao

longo do trabalho a liberdade de o autor licenciar sua obra da maneira que desejar, sem que

essa liberdade seja o fio condutor para a sua escravidão.

Outra proposta de alteração legislativa é a garantia do direito à cópia privada, a ser

feita mediante a instituição de medida que recompense os titulares de direitos autorais, em

semelhança ao que ocorre na Comunidade Européia, Canadá e outros países, conforme

visto no presente estudo.
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A terceira medida de grande importância é a alteração legislativa que vise

esclarecer sobre a não-incidência do usuário de redes P2P que efetue compartilhamento

não-autorizado de arquivos digitais no tipo penal da violação dos direitos autorais.

Entretanto, mais do que propostas, é de se questionar acerca do autor-compositor:

em vista de todas as mudanças causadas pelas novas tecnologias, qual o papel que agora

lhe cabe? Continuará subjugado aos interesses dos grandes investidores culturais, recebendo

ínfima recompensa ou, terá efetivamente a chance de ser devidamente reconhecido e

remunerado? Nesta tese defende-se a segunda hipótese.

As perguntas e as respostas encontram-se submetidas, para além das paredes da

academia, ao caráter mutável imposto pela rapidez dos avanços tecnológicos, em que os

problemas atuais podem não mais o ser em questão de horas, ao sobrevir novidade técnica

que os encerre.

Finalmente, o que se espera de todos os envolvidos é a aplicação do bom senso,

mediante a compreensão de que as novas tecnologias sempre trarão desafios e que, na

maioria das vezes, elas mesmas trazem junto as soluções. As crises, portanto, podem ser

apenas o prenúncio de um novo tempo que, se espera, melhor.
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