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Nesta edição teremos como ponto central a questão da
gestão coletiva de direitos autorais, que é realizada
pelo ECAD em nosso país. Partindo de uma análise do
status de 4ª lei autoral mais protetiva do mundo,
segundo a Consumers International, a presente edição
traz também notícias e jurisprudência sobre o assunto.
Ainda, segue calendário de eventos do mês e um
briefing sobre o evento promovido pelo GEDAI/DIT, do
projeto Procultura/CAPES/MinC, “Mesa Redonda sobre
Propriedade Intelectual na Universidade”, ocorrido mês
passado.
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Supervisão Estatal na Gestão Coletiva de
Direitos Autorais
Por Gabriela Arenhart

Aos criadores de obras intelectuais são garantidos os direitos morais e
patrimoniais frente a sua criação intelectual, e é a utilização da obra pelo
público que proporciona-lhes a remuneração à qual a proteção lhes dá
direito. Para que isto ocorra, é necessária uma efetiva fiscalização a fim de
que os direitos de autor não sejam violados.
Originalmente, a gestão destes direitos é prerrogativa do titular e/ou autor da obra. No entanto,
devido a intensa veiculação da obra e a impossibilidade física de fiscalização, torna-se ineficaz a
atuação por parte do próprio titular. Estas limitações levariam o autor a associar-se, uma vez que não
existiria outra maneira efetiva para que o autor exercesse tal inspeção.
Quando instituídas, as associações passam a ter funções sindicais, uma vez que, na qualidade de
mandatários dos autores e titulares, têm o direito, e inclusive o dever, de fiscalizar a utilização
econômica das obras. São revestidas de poderes delegados pelo artista, o qual “fica submetido às
condições de atuação das entidades de gestão, [...] o que quer dizer que o verdadeiro problema para ele
passa a ser o da defesa perante a entidade de gestão.”1

Assim, os órgãos de gestão coletiva atuam de maneira a criar uma nova
relação inerente à utilização econômica da obra: autores-associaçãousuários; aqueles delegam às associações o direito de representar-lhes
perante os usuários das obras, estando tanto os autores como os
usuários submetidos à atuação destas entidades.
No Brasil, na seara musical, as associações congregam o Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição por força do princípio da
unicidade associativa de gestão coletiva. O ECAD é uma sociedade civil,
de natureza privada, sem finalidade econômica, que foi instituído pela
Lei Federal n. 5.988/73 e é mantido pela atual Lei de Direitos Autorais.
É dirigido e administrado pelas nove associações que o compõe, sendo
sua principal função centralizar a arrecadação e distribuição de direitos
decorrentes de execução pública de obras musicais, lítero-musicais e
fonogramas.

Logo, o ECAD é o único órgão legitimamente instituído capaz de
realizar a cobrança quando alguém explora economicamente tais
obras protegidas pelos direitos autorais, sendo também responsável
pela transmissão dos valores arrecadados aos titulares.

Pela falta destes critérios legais para prática de arrecadação – uma verdadeira lacuna legislativa sobre a
questão -, a interpretação cabe aos tribunais.

Por um lado, tem-se o respeito ao direito dos autores de
determinarem o valor que entendem justo pela
utilização de suas criações, sendo a fixação dos valores
por parte das associações que os representam legítima,
uma vez que o direito em questão é de natureza
eminentemente privada e a questão rege-se pelo
princípio da livre negociação entre os autores e os
usuários. Em virtude disto, a situação atual é a confecção
da tabela de preços por parte do Escritório Central, a
qual leva em consideração critérios subjetivos da
utilização da obra para definir os valores a serem
cobrados.
As críticas que contrapõe esta situação colocam que o monopólio exercido pelo ECAD, através da fixação
unilateral dos valores a serem pagos pelos usuários das obras protegidas, seria uma infração à ordem
econômica. Dessa maneira, o ECAD e as associações que o compõe violariam o princípio constitucional da
livre concorrência, resultando em cobranças abusivas de taxas e insegurança jurídica frente aos artistas e aos
usuários das obras; estes por pagarem preços não regidos pelo mercado, mas pelo monopólio do órgão, e
aqueles por desconhecerem se a importância que recebem corresponde à verdadeira utilização de suas obras.

A capacidade de autogestão e autorregulamentação exercido pelo Escritório Central traz à tona a
falta de institucionalização e de previsões legais que definam o papel do Estado na esfera autoral.
A situação, no entanto, nem sempre fora assim.
A lei n. 5.988/73, revogada pela atual Lei de Direitos
Autorais, determinava a criação do Conselho Nacional de
Direito Autoral – CNDA.
Este era o órgão do poder executivo federal, para dar
assistência, consulta e fiscalizar o que diz respeito aos
direitos do autor e os que lhe são conexos.
Era através do CNDA que o Estado exercia seu papel
centralizador, tendo aquele a prerrogativa de fiscalizar o
Escritório Central, bem como fixar e unificar os valores a
serem cobrados e direcionar a forma de fazê-lo.

Entretanto, em 1990, o órgão que era competência do Ministério da Cultura foi extinto.
Por sua vez, a lei 9.610/98 não especificou claramente quais as competências do poder público
frente aos direito do autor e não forneceu mecanismos semelhantes ao CNDA para que o Estado
os gerisse e fiscalizasse.
Com o fim daquele, o ECAD, segundo Ascensão, “deixou de ser uma entidade sujeita à
supervisão dum órgão administrativo imparcial. Caiu-se na situação de vazio legal.” 2

Assim, com a falta de institucionalização, a gestão de
direitos autorais age de maneira independente, sem
supervisão, regulação ou promoção por parte do Estado.
Esta atuação, no entanto, se faz necessária, uma vez que
ausente preconiza uma série de dúvidas acerca dos
direitos autorais, como inconsistências e possíveis
abusos na arrecadação, ineficácia e desiquilíbrios na
distribuição e desta maneira, insegurança jurídica a
todas as partes envolvidas.
É preciso ressaltar que, por mais que a matéria de Direito Autoral seja referente ao âmbito privado,
a discussão também diz respeito a atividades de interesse público, como políticas de acesso aos
bens culturais, sendo considerado um poder-dever do Estado fiscalizar a entidade, e não uma
intervenção em organização associativa.
A fiscalização estatal é relevante diante o monopólio exercido pela associação ao definir preços e
cobranças. O que se pretende é uma prevenção por parte do Estado contra possíveis abusos neste
direito concedido ao ECAD, o que viria a contribuir de maneira efetiva para conferir credibilidade ao
Escritório Central, proporcionando-lhe senão mais eficácia, ao menos maior transparência.
É notável que após a extinção do CNDA e com a vigência da
atual Lei de Direitos Autorais, o Estado Brasileiro isentou-se
de assumir quaisquer responsabilidades na área de
supervisão das entidades de gestão coletiva dos direitos
autorais. Exemplo disto é que dentre os vinte maiores
mercados de música do mundo, o Brasil se destaca como
único caso que não possui algum tipo de regulação da
atividade de gestão coletiva. 3
Com o projeto de consulta pública para revisão da Lei de
Direitos Autorais, surgiu a questão de quais seriam as
propostas referentes à situação do ECAD no Direito brasileiro.
O projeto de modernização oferecido pelo próprio Ministério da Cultura não o pretende acabar
com o ECAD, nem mesmo estatizar a arrecadação e distribuição dos direitos autorais, mas instaurar
instâncias supervisoras, quer no executivo, no legislativo ou no judiciário, que ajam como
contrapesos às ações desta entidade de gestão coletiva.
As alterações aspiradas visam propiciar aos autores um ambiente criativo de segurança e clareza, no
qual estejam taxativamente mencionadas as funções a serem executadas pelo poder público para
que se evite possíveis abusos por parte das instituições em detrimento dos direitos dos autores.

1 ASCENSÃO, JOSÉ DE OLIVEIRA. DIREITO AUTORAL, CIT., P. 623.
2. ASCENSÃO, JOSÉ DE OLIVEIRA. DIREITO AUTORAL, CIT., P. 633

3. PAPEL DO ESTADO NA GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS AUTORAIS – 20 MAIORES MERCADOS DE MÚSICA. FONTES: THE COLLECTIVE MANAGEMENT OF RIGHTS IN EUROPE‐
THE QUEST FOR EFFICIENCY,KEA EUROPEAN AFFAIRS, JULY 2006 ); COLLECTION OF LAWS FOR ELECTRONIC ACCESS ( WWW.WIPO.INT/CLEA ).
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Os Números do ECAD
O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição disponibilizou novos números.
Sua arrecadação aumenta a cada ano e é superada a cada novo “hit” que emplaca no gosto popular.
Segundo o ECAD, o número de artistas que se beneficia com este aumento na arrecadação também
cresce. Mas, de que artistas estamos falando? Sim, dos “top 10” - dentre eles, Victor Chaves e Fernando
e Sorocaba. Os clássicos, Erasmo Carlos, Djavan e Roberto Carlos também ocupam tal lista. Este último
tem várias de suas canções interpretadas por outros artistas - a música “Emoções” já foi regravada 57
vezes, e “Como é grande o meu amor por você”,43.
A questão da distribuição dos direitos autorais é muito delicada. A remuneração dos autores é distorcida
e obscura, devido a falta de transparência na atuação do ECAD.
Para agravar esta situação, há a prática do jabá – mecanismo em que empresas pagam quantias para
que tenham músicas veiculadas nas rádios e em locais de execução pública. Como o cálculo para
distribuição é feito mediante a quantidade de execuções da música, esta é a maneira utilizada para fazer
com que alguns artistas mantenham-se dentre os que mais arrecadam direitos autorais no país.
E quanto aos outros artistas, aqueles
que não têm suas obras veiculadas nas
maiores rádios e eventos musicais;
aqueles que não são amparados por
grandes gravadoras? Estes têm pouco
destaque. “Do jeito que está, o ECAD
faz uma lista das mais tocadas na rádio
e cobra por elas. Caso alguma banda
local que não está na lista toque
também, nem chega a receber”, diz o
advogado Guilherme Coutinho,
integrante do GEDAI.
Então, pergunta-se: qual é o verdadeiro
objetivo da arrecadação e distribuição
de direitos autorais? Fornecer meios
para que o autor continue seu processo
criativo, a fim de fomentar a produção
cultural . No entanto, a cultura musical
nacional não se faz apenas com os “top
10”, logo, a distribuição não pode se
direcionar prioritariamente a estes
artistas. Deve também abranger os
pequenos compositores e os artistas
independentes que estão surgindo no
meio musical.
Fonte: www.folha.uol.com.br - reportagem 20/04/2011.
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Brasil tem a 4ª pior lei de Direitos Autorais
O Brasil tem a quarta pior legislação de direitos autorais entre 24 países analisados, afirma uma pesquisa
divulgada na segunda-feira, 18, pela Consumers Internacional, organização que reúne entidades de
proteção ao consumidor de todo o mundo, incluindo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
(Idec), responsável por levantar os dados sobre o País.

O estudo analisa questões como liberdade para o compartilhamento e acesso público de bens culturais. As notas de A até D
indicam o nível de respeito dos países a cada tipo de uso, enquanto F sinaliza que a legislação não está adaptada para
determinada área.

O Brasil piorou sua posição em relação ao ranking do ano passado, em que ficou na sétima posição. Uma
das razões é o aparente congelamento da revisão da Lei de Direitos Autorais proposta pelas gestões dos
ex-ministros da Cultura Gilberto Gil e Juca Ferreira. A atual comandante da pasta, a compositora Ana de
Hollanda, tem se mostrado mais alinhada ao posicionamento da indústria cultural do que à flexibilização
do direito de autor, e deve abrir nova consulta pública sobre o anteprojeto durante sua gestão.
De acordo com o estudo — chamado de IP Watchlist — , as leis de copyright no Brasil são tão rígidas que
prejudicam o acesso à cultura e o uso educacional de obras protegidas por direitos autorais. Hoje, a lei de
propriedade intelectual não permite cópias físicas ou digitais para uso educacional ou científico.

Gráficos mostram que países têm exceções para uso pessoal, domínio público e remix. Já o último modelo (no canto inferior
direito) expõe que a maioria dos locais pesquisados não determina punições para quem impede o usuário de acessar obras
protegida.

Vinte e quatro países foram analisados em onze diferentes áreas. Nenhum alcançou a nota
máxima e mais de dois terços receberam a pontuação mais baixa possível em pelo menos um
dos critérios. O trabalho analisa questões como o acesso a bens culturais, exceções para uso em
pesquisas, preservação do patrimônio e adaptação da lei ao modelo digital. O estudo completo
pode ser visto aqui.

As cinco piores legislações:
1 – Tailândia
2 – Chile
3 – Reino Unido
4 – Brasil
5 – Bielorrússia

Evento acadêmico – 19/04, GEDAI/UFSC e DIT/UFSC
Por Rangel Trindade e Heloisa Medeiros

Em homenagem ao Dia Nacional do Autor e do Editor (18 de abril), Dia da Literatura (dia 23/04) e dia
Mundial da Propriedade Intelectual, o GEDAI e o DIT realizaram a palestra “Propriedade Intelectual
na Universidade”, na Semana do Direito Autoral, dentro do projeto PROCULTURA/CAPES/MinC, no
dia 19 de abril, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC/PPGD). Na ocasião abriram os
trabalhos a Profa. Dra. Débora Peres Menezes - Pró-Reitora de Pesquisa e Extensão (PRPE/UFSC), e
Profa. Dra. Maria Lúcia de Barros Camargo – Pró-Reitora de Pós-Graduação (PRPG/UFSC), que
fizeram a saudação inicial e falaram sobre a política de inovação da UFSC, despertando a atenção
dos presentes. Em seguida, expôs a Profa. Dra. Rozangela Curi Pedrosa – Diretora do DIT/UFSC, que
explicou a previsão legal e funcionamento do Departamento de Inovação Tecnológica da UFSC,
levantando questões no tocante a produção intelectual dos cursos da Universidade. A Profa Msc.
Érica L. L. Ferreira, em sequência, tratou das especificidades do plágio, com grande zelo e
competência, sendo antecedida pelo Pesquisadores do GEDAI, Mestrandos Guilherme Coutinho
Silva, e Alexandre Pesserl, que abordaram, respectivamente, o direito autoral na universidade e
acesso ao conhecimento e software livre no âmbito acadêmico, com atualidade e brilhantismo.
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Jurisprudência Brasileira e Espanhola
Ponente: Sancho Gargallo, Ignacio.
Nº de Sentencia: 89/2011
Nº de Recurso: 822/2007
Jurisdicción: CIVIL
Diario La Ley, Nº 7610, Sección Jurisprudencia, 13 Abr. 2011
- Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, Sentencia de 2 Mar. 2011, rec. 822/2007: Propiedad
intelectual. Compensación equitativa por copia privada. Aplicación exclusivamente a los soportes digitales
vendidos o puestos a disposición de particulares que presumiblemente vayan a ser destinados a un uso privado
y no a una actividad profesional. Consideración del hecho de que el perjuicio a compensar por el canon es
únicamente el derivado del potencial uso de la copia privada. Interpretación del art. 25 LPI 1996 a la luz de la
doctrina del TJUE que considera no conforme con la Directiva 2001/29 CE la aplicación indiscriminada del
canon por copia privada a todo tipo de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, incluido el
supuesto de que sean adquiridos por personas distintas de las personas físicas para fines manifiestamente
ajenos a la copia privada. Desestimación de la demanda planteada por la SGAE contra la titular de una tienda
de informática en reclamación del canon correspondiente a los soportes digitales comercializados en un
período de 2 años. No consta cuántos de los soportes comercializados se vendieron a particulares y cuántos a
empresas y profesionales.

STJ: Telemar deve indenizar autor de obras de arte expostas em local público reproduzidas desautorizadamente
BRASÍLIA [ ABN NEWS ] — Reprodução para fins comerciais de obras de arte localizadas em local público sem
autorização do autor ofende o direito autoral do artista e gera direitos morais e materiais. Com esse entendimento, a
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve condenação imposta a Telemar Norte Leste S/A.
Em ação de indenização por perdas e danos materiais e morais, a empresa de telefonia foi condenada pelo Tribunal de Justiça
do Maranhão a pagar R$ 250 mil ao artista plástico Sival Floriano Veloso. Ele ajuizou a ação porque imagens de suas esculturas
foram reproduzidas em cartões telefônicos sem seu prévio conhecimento e autorização.
As obras estão localizadas na principal praça da cidade de São José de Ribamar (MA) e foram confeccionadas a mando do
governo estadual. A Telemar alegou que as obras constituem patrimônio público e estão em logradouro público, de livre
acesso à população, o que tornaria implícita a autorização do autor para utilização por todos. A Telemar sustentou também
que o artigo 48 da Lei n. 9.610/1998 limita o direito autoral sobre obras permanentemente situadas em logradouros públicos,
autorizando, inclusive, sua reprodução por meio de fotografias.
O ministro Aldir Passarinho Junior, relator do recurso, ressaltou que havendo interesse comercial, direto ou indireto, não
incide a regra do artigo 48 da Lei n. 9.610/98, mas sim a dos artigos 77 e 78. Segundo esses dispositivos, que tratam da
utilização de obras de arte, a alienação de obra de arte plástica transmite o direito de expô-la, mas não o direito de
reprodução, cuja autorização precisa ser feita por escrito e, presumivelmente, de forma onerosa. O relator destacou que
obra de arte instalada em logradouro público, embora seja patrimônio público, gera direitos morais e
materiais ao autor.
As esculturas de Veloso foram reproduzidas em cinco modelos de cartões telefônico pré-pagos, no total de 50 mil exemplares,
vendidos cada um por R$ 6 reais. Em quatro modelos, as obras aparecem em primeiro plano e nenhum traz o nome do artista.
Considerando essas circunstâncias, o relator avaliou como proporcional e razoável a indenização de R$ 250 mil a ser paga por
uma empresa multinacional a um artista plástico que vive de sua arte.
O recurso da Telemar foi parcialmente conhecido e provido nessa parte para reconhecer a sucumbência recíproca e adequar os
juros moratórios à jurisprudência da Corte: 6% ao ano, a partir da citação até a entrada em vigor do Código Civil de 2002,
quando passa a incidir a Taxa Selic.
A decisão da Turma foi por maioria de votos. O ministro Raúl Araújo divergiu e ficou vencido. Para ele, não houve ilicitude na
reprodução das obras.
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Eventos
IV Congresso Baiano de Direito Eletrônico
Do dia 16 até 18 de maio do ano em curso, será realizado o IV Congresso
Baiano de Direito Eletrônico, o local será o Teatro ISBA no bairro da
Ondina na cidade de Salvador –Bahia. O evento é coordenado pelo
professor e mestre em Direito Manuel Martin Pino Estrada e trata de
temas de muita relevância e atualidade, tais como o processo eletrônico
na área cível e trabalhista, direito autoral na internet, proteção de dados
no âmbito virtual, escravização digital, tributação no comércio eletrônico,
o direito do consumidor na internet, pedofilia na internet, direito robótico,
a computação em nuvem ou “cloud computing”, internet banking e
software livre.
http://www.juristas.com.br/informacao/eventos/iv-congresso-baiano-de-direitoeletronico/2

Curso Avançado de Propriedade Intelectual
Período de inscrições: 25 a 29/04/2011; Após terminar de preencher a ficha de inscrição, enviar
para comunica_sedetec@ufrgs.br juntamente com o comprovante de conclusão do curso intermediário de propriedade intelectual;
A ordem de preferência será dada pela ordem de envio da inscrição.

Joint Degree Master
Programme in
Intellectual Property Law
CEIPI-University of
Skopje(Macedonia)

IV Seminário Nordestino de Propriedade Intelectual (SENEPI) que será
realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2011, na cidade de Salvador/BA.
http://4senepi.blogspot.com/

Publicada 28/04/2011

Durante los días 4 a 6 de mayo,
Aurelio Lopez impartirá un
seminario sobre Cross-border IP
Litigation en el marco del Joint
Degree Master Programme in
Intellectual Property
Laworganized by SS. Cyril and
Methodius University
Iustinianus Primus Law Faculty
in Skopje and the CEIP.

2011 Annual Meeting
Promote and grow the trademark community. Join INTA in San Francisco!
INTA’s Annual Meeting is the trademark community’s premier event for
networking, continuing legal education, and committee and client
meetings, and is attended by more than 8,500 individuals from 140
countries. Valuable skill-bui.
www.inta.org
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Última fase da revisão da LDA
Cronograma do Ministério da Cultura prevê envio do projeto à Casa Civil
em 15 de julho. Entre os dias 25 de abril e 30 de maio, o anteprojeto
(APL) que modifica a Lei de Direitos Autorais receberá contribuições da
sociedade. O período de sugestões – cujo objetivo é aperfeiçoar o texto
– inicia a última etapa de elaboração da proposta final a ser apresentada
pelo governo ao Congresso Nacional. Conforme anunciado no dia 22 de
março, o Ministério da Cultura divulga o cronograma com as próximas
ações para que a sociedade possa acompanhar seu andamento.

Sugestões
Cronograma
25 de abril a 30 de maio:
recebimento de contribuições da
sociedade com propostas de
alteração de artigos do anteprojeto
de lei e suas justificativas.
4 de maio: apresentação do APL ao
Conselho Nacional de Políticas
Culturais (CNPC), explicitando os
eixos de revisão para o
aperfeiçoamento de seu texto;
Durante o mês de maio:
participação do MinC/DDI em
audiências públicas na Comissão de
Educação e Cultura da Câmara
Federal e do Senado Federal;
Última semana de maio: realização
pelo MinC/DDI de evento público
para apresentação e apreciação de
contribuições da sociedade para a
revisão do APL de reforma da Lei
Autoral Brasileira;
Até 14 de julho: elaboração da
redação final do anteprojeto pelo
MinC, submissão do APL revisado ao
Grupo Interministerial de
Propriedade Intelectual (GIPI),
realização de adequações ao texto
do APL; e
15 de julho: envio do APL à Casa
Civil pela ministra da Cultura, Ana
de Hollanda.

A Diretoria de Direitos Intelectuais do MinC detectou sete
pontos que merecem aperfeiçoamento e consenso (veja abaixo).
As manifestações a respeito deles e de outros deverão ser
encaminhadas
em formulário
específico para
o
email revisao.leiautoral@cultura.gov.br ou
correspondência
postal no endereço Diretoria de Direitos Intelectuais – DDI/MinC
– SCS Quadra 09, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate – Torre B,
10º andar. CEP: 70.308-200 Brasília DF.
Principais pontos da etapa de aperfeiçoamento:

1. Limitações aos direitos do Autor (Arts. 46,47, 48 e 52-D);
2. Usos das obras na internet (Arts. 5º, 29 e 105-A e 46, II);
3. Reprografia das obras literárias (Arts. 88-A, 88-B, 99-B);
4. Da Obra sob encomenda e decorrente de vínculo (Arts. 52-C);
5. Gestão coletiva de Direitos Autorais (Art. 68 §§ 5º, 6º, 7º e 8;
arts.86, 86-A,98, 98-B, 98-C,98-D, 99 §6º, 99-A, 99-B e 100);
6. Supervisão estatal das entidades de cobrança e distribuição
de diretos (Arts. 98§2º, 98-A, 100-A, 100-B, 110-A, 110-C);
7. Unificação de registro de obras (Arts. 19, 20, 30, 113-A).
Para facilitar a elaboração das contribuições, o MinC também
está tornando público um quadro comparativo da atual lei, do
anteprojeto submetido à consulta pública no ano passado e da
versão pós consulta pública, enviado à Casa Civil em dezembro
de 2010.
http://www.cultura.gov.br/site/2011/04/20/ultima-fase-da-revisao-da-lda/
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ECAD repassou quase
R$ 130 mil para falsário por
autoria de trilhas sonoras;
entre os lesados estão Sérgio
Ricardo e Caetano Veloso
Rio - Ninguém no Brasil ouviu falar
em Milton Coitinho dos Santos,
mas, de acordo com o sistema de
músicas do Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição (Ecad),
ele deveria ser um dos mais
prolíferos e conhecidos autores de
trilhas sonoras para cinema de que
se tem notícia. Suas composições
viriam de clássicos dos anos 1960
até comédias recentes deste
século. Ele teria trabalhado com
Glauber Rocha, José Mojica Marins
e Anselmo Duarte. E, por essas
supostas trilhas, foi recompensado.
Em 2009, Coitinho recebeu R$
33.364,87 de direitos autorais do
Ecad. Em 2010, foram R$
94.453,42. No total, o escritório
pagou ao "compositor" R$ 127,8
mil pelas exibições de 24 filmes
nos últimos dois anos. Só que
Coitinho, na realidade, foi o autor
de outro tipo de obra: ele
representa a maior fraude já
descoberta dentro do sistema de
distribuição de direitos autorais do
Ecad.
O esquema dos pagamentos
irregulares começou a vir à tona
em novembro do ano passado, de
acordo com uma série de
documentos e trocas de e-mails
aos quais O GLOBO teve acesso.
Na ocasião, a União Brasileira dos
Compositores (UBC), uma das nove
associações que compõem o Ecad,
foi questionada sobre os direitos
de Sérgio Ricardo em relação à
trilha de "Deus e o diabo na Terra
do Sol", filme de 1964, de Glauber
Rocha. As composições da obra são
de Ricardo e do próprio Glauber,
mas a trilha foi registrada como de
autoria de Coitinho na UBC em 28
de janeiro de 2009.
Leia na íntegra aqui.

A Reforma da Lei de Direito Autoral
Durante o governo Lula, o Ministério da Cultura ganhou enorme
importância, a partir da nomeação de Gilberto Gil como ministro. O
músico não só trouxe mais holofotes ao MinC, como tratou de trazer
novos temas para a agenda cultural do país, prática continuada pelo seu
sucessor Juca Ferreira. Destaca-se o tema que trataremos aqui: uma
mudança na forma de enxergar o direito autoral.
O Creative Commons (CC), que possibilita licenciamentos gerais, onde o
autor determina os casos em que sua obra pode ser livremente utilizada
por qualquer pessoa, foi adotado pelo ministério em seu site e
estimulado pelo cantor/ministro. É importante lembrar que este tipo de
licenciamento é baseado na própria ideia de direito autoral, não sendo
contrário a este, apenas criando novas possibilidades mais compatíveis
com a atual realidade de livre acesso à informação.

“(...)recente estudo da Consumers International que aponta a
legislação brasileira como a 4a. mais restritiva do mundo em
relação ao acesso aos produtos e serviços culturais.”
O governo foi mais além e criou ainda um Fórum para discutir o tema.
Foram realizadas mais de 150 reuniões em todo o país, 9 seminários
nacionais e internacionais, inclusive em Florianópolis, nos quais o GEDAI
(Grupo de Estudos em direito Autoral e Informação da UFSC), do qual faço
parte, participou ativamente. Ao final, foi colocada em consulta pública
uma proposta para revisão da Lei nº 9.610/1998, que regula os Direitos
Autorais. A consulta ocorreu em uma plataforma pública na internet, com
7863 contribuições, em que todos podiam ler os comentários feitos, o que
possibilitava uma discussão de fato sobre os tópicos e maior transparência
de consulta pública através da internet que receberam. A partir da
discussão foi formulado um novo anteprojeto, que seguiu para a Casa Civil
e foi devolvido ao Minc no início da nova gestão.
A necessidade de revisão da lei
pode ser exemplificada por
recente estudo da Consumers
International (órgão
internacional de defesa dos
direitos dos consumidores) que
aponta a legislação brasileira
como a 4a. mais restritiva do
mundo em relação ao acesso aos
produtos e serviços culturais.
Isso acaba resultando em um total descumprimento da lei pela grande
maioria da população. Práticas como copiar um CD (mesmo que
adquirido legalmente) para o computador, ou tirar cópia de um livro
completo para poder riscar ou emprestar para um amigo são ilegais. Os
casos em que uma obra pode ser livremente utilizada são muito poucos.
Mesmo usos de obras pra fim didáticos é bastante restringida.

Ana de Hollanda foi nomeada como a nova ministra de cultura do
governo Dilma, o que ocasionou grandes dúvidas acerca da esperada
continuidade
na política do ministério. A nova ministra, logo após assumir
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o cargo e mesmo antes de nomear a diretoria de Direitos Intelectuais
(DDI), determinou a retirada do selo indicativo do CC no site do Minc. A
atitude foi acompanhada de uma simples nota, sem maiores comentários
ou informações sobre como ficariam os licenciamentos do material já
divulgado. Causou espanto também a divulgação no próprio site do MinC
de encontro oficial da ministra com Hildebrando Pontes, advogado do
ECAD de Minas Gerais, logo no início do mandato. A escolha de Marcia
Regina Barbosa, que já escreveu, trabalhou e é coautora de livro com
Hildebrando, que admitiu ter sido sondado para o cargo, foi muito
questionável. A própria ministra já fez diversas declarações favoráveis à
entidade encarregada de arrecadar e distribuir direitos autorais de
músicas. A questão é que um dos pontos abordados na discussão da nova
lei é justamente a supervisão do ECAD, órgão que recentemente repassou
quase R$ 130 mil para um falsário que se disse autor de trilhas sonoras de
filmes na verdade compostas por nomes Sérgio Ricardo e Caetano Veloso.

Ana de Hollanda, ministra da cultura

Quem trabalha com produção cultural
já está acostumado com as práticas
intimidadoras utilizadas pelo órgão,
que ameaça o cancelamento de
eventos e utiliza o recurso judicial com
frequência. Os métodos de cálculo
sobre os valores supostamente
devidos são criados pelo próprio
órgão (ou associações que o
compõem) e são bastante confusos.

Artistas independentes por vezes têm que pagar par poder executar suas
próprias músicas, eventos educativos, religiosos ou de caridade também
não são isentos do pagamento.
Neste novo contexto, em que percebe-se uma mudança na política
cultural do país mesmo em um suposto governo de continuidade, abre-se
outra consulta sobre a revisão do anteprojeto, sob a alegação de que
novos debates eram necessários. Porém, desta vez, o processo não
utilizará de plataforma pública. É exigido que as manifestações sejam
feitas por e-mail em formulário próprio do MinC, feito em documento do
Word da Microsoft, programa proprietário. Tudo isso na contramão das
políticas do próprio governo de incentivar o uso de softwares abertos e
gratuitos.
Cabe aos artistas, produtores culturais e público em geral ficarem atentos
e expressarem sua opinião, pois o tema tem reflexos diretos em todos.

Por Guilherme Coutinho | Advogado | Músico
www.direitoautoral.ufsc.br
www.califaliza.com.br
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V CODAIP – Chamada
de Artigos
O Grupo de Estudos em Direito
Autoral
e
Informação
da
Universidade Federal de Santa
Catarina (GEDAI/UFSC) comunica a
abertura de prazos para envios de
artigos científicos referentes ao V
Congresso de Direito Autoral e
Interesse Público, a realizar-se nos
dias 31 de outubro e 1º de
novembro de 2011.

Maiores informações podem
ser obtidas no site:
http://www.direitoautoral.ufs
c.br/gedai/?page_id=1133
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