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apresentação

A obra “Gestão Coletiva e Governança no Ambiente Digital” objetiva 
apresentar ao leitor algumas das soluções legislativas referentes a 
mecanismos de gestão coletiva de direitos autorais no ambiente digital ao 
redor do mundo, em regiões como China, Estados Unidos, Canadá, América 
Latina (com ênfase no Brasil) e na União Europeia.

O sistema de gestão coletiva de direitos autorais aqui comparado 
foi analisado sob duas perspectivas: voltada para o titular de direitos mas 
também com um olhar para a situação do usuário, já que, no ambiente digital, 
este é passível de ser responsabilizado por utilizar obras de terceiros, ao 
mesmo tempo em que tal conduta é facilitada: além de fenômenos como 
a diluição da autoria e a confusão entre autor e usuário, existe ainda todo 
um ecossistema relativo à criação e difusão many-to-many materializada 
nos conceitos da Web 2.0, o que provoca a necessidade de respostas de um 
sistema jurídico autoral criado sob uma lógica de broadcast (one-to-many).

Devido a essa possibilidade de responsabilização do usuário pelos 
usos digitais, o sistema de gestão coletiva em tal ambiente precisa balancear 
as possíveis formas de controle, nos mais variados níveis ofertados pela 
rede, com os limites e exceções a serem impostos ao exercício dos direitos 
autorais para que haja um equilíbrio entre a proteção dos titulares de 
direitos e a liberdade do usuário. 

As últimas décadas demonstraram a rápida expansão do mercado 
de consumo de obras autorais no ambiente digital pela cominação 
de tecnologias como Internet, telefonia móvel e serviços acessíveis e 
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globalizados dos quais emerge a necessidade de mecanismos persuasivos 
para uma prática legítima e idônea. 

Para tanto, o presente estudo, realizado por Marcos Wachowicz 
e Alexandre Pesserl, tem como ponto de partida a identificação dos 
principais marcos legais internacionais sobre a proteção de direitos 
autorais no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
(OMPI), conhecidos coletivamente como “Tratados de Internet”, bem como 
análise de suas regulações sobre o tema.

Por metodologia, elencam quais os países com maior 
representatividade e peso bem como as alterações das normas internas 
de Direito Público para implementação das obrigações dos Tratados (ou 
ainda sua ausência), além dos mecanismos de gestão coletiva utilizados e 
seus reflexos no mundo digital. 

Busca-se portanto delinear os desafios da gestão coletiva no 
ambiente digital, considerado tanto o dever do gestor público em garantir 
que esta aconteça de forma equilibrada e sob parâmetros legais, quanto o 
fato das práticas do mercado a influenciar a esfera legislativa, o interesse 
público e de sobremaneira a efetivação dos direitos fundamentais, tanto 
dos autores e demais titulares quanto dos usuários.

A presente obra é fruto direto das pesquisas que deram origem 
ao Grupo de Estudos em Direitos Autorais e Industrial – GEDAI/UFPR 
– vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Federal do Paraná  (PPGD/UFPR), voltado aos novos desafios da tutela 
dos Direitos Intelectuais na Sociedade da Informação, agora publicadas 
por terem anteriormente sido apresentadas em seminários, congressos 
e eventos realizados no Brasil e no exterior com apoio das agências de 
fomento à pesquisa CAPES e CNPq.

O GEDAI/UFPR foi constituído tendo como finalidade principal o 
estudo da Propriedade Intelectual na Sociedade da Informação. A ótica 
do direito comparado permite analisar os diversos sistemas de tutela dos 
direitos autorais e industriais, dos processos de concretização dos direitos 
culturais e diversidade cultural, bem como a adequação da regulamentação 
dos direitos intelectuais frente aos desafios da Sociedade da Informação.

Seus objetivos incluem o estudo dos efeitos da implementação 
dos direitos fundamentais à cultura e diversidade cultural na sociedade 
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contemporânea; a análise da efetivação e dos limites dos direitos autorais 
na tutela dos bens imateriais; a tutela jurídica de novos bens intelectuais 
advindos das tecnologias da informação de inovação, inclusão e difusão 
do conhecimento; avaliações das consequências da revolução tecnológica 
em andamento e o advento da cultura digital sobre a regulamentação dos 
direitos autorais; bem como identificar o conteúdo da proteção jurídica e 
o alcance da circulação da produção cultural desenvolvida nas instituições 
públicas. 

O Grupo GEDAI/UFPR reúne pesquisadores, mestres e doutores 
que dedicam seus estudos nas diversas áreas da Propriedade Intelectual, 
estabelecendo verdadeira rede de intercâmbio entre instituições nacionais 
e estrangeiras. Visando intensificar tak intercambio de pesquisa, o GEDAI/
UFPR envolve-se em projetos com deviersas equipes acadêmicas de outras 
instituições de ensino superior e de pesquisas brasileiras e estrangeiras.

Com o intuito de ampliar os estudos e a circulação de suas obras nos 
temas relacionados a Propriedade Intelectual e seus desafios na Sociedade 
da Informação o GEDAI/UFPR, apresenta versões bilíngues (português 
e inglês), para que os pesquisadores de outras nacionalidades venham 
integrar esta grande rede de pesquisa e publicação acadêmica. Com um 
olhar global voltado para a pesquisa e publicações o GEDAI/UFPR – 
promove espaços de criação e compartilhamento coletivo, disponibilizando 
através da internet no site: www.gedai.com.br gratuitamente o download 
de suas obras. 

Diante do exposto, a leitura do presente livro é fundamental e 
imprescindível para a elaboração e construção de conceitos que percebam 
as transformações tecnológicas na atual Sociedade Informacional, sendo 
igualmente indispensável para os estudiosos do tema da tutela jurídica do 
Direito Autoral. 

A todos, uma boa leitura!

Novembro, 2019

Marcos Wachowicz

Alexandre Pesserl

http://www.gedai.com.br/
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1

introdução

O presente documento constitui o resultado de pesquisa conduzida 
sobre soluções implementadas por governos a respeito de mecanismos 
de gestão coletiva de direitos autorais no ambiente digital no cenário 
internacional, com foco especial na América Latina e União Europeia.  A 
disseminação de conteúdos protegidos por direitos de autor e conexos e 
os serviços a eles vinculados, incluindo livros, produções audiovisuais e 
fonogramas, exigem o licenciamento de direitos por diferentes titulares de 
direitos de autor e direitos conexos, como autores, intérpretes, produtores 
e editores relacionados, os quais em tese podem escolher entre a gestão 
individual ou coletiva dos seus direitos. A gestão de direitos de autor 
e conexos inclui a concessão de licenças para os usuários, a auditoria 
de licenciamentos e acompanhamento de tais utilizações de direitos, a 
cobrança das receitas decorrentes da exploração de direitos e distribuição 
dos montantes devidos aos titulares de direitos – todas atividades 
passíveis de controle via licenciamento ou contratualmente – mas também 
a aplicação (enforcement) do direito de autor e direitos conexos, ou seja, 
como tais atividades podem ser legalmente protegidas caso necessário1; 

1 A exemplo dos mecanismos e normas elaborados com o fim de evitar que direitos auto-
rais fossem infringidos na internet. PEREIRA, Alexandre Libório Dias. Direitos de autor 
e acesso à Internet: uma relação tensa. p. 98-105. WACHOWICZ, M. (coord.).  Direito 
Autoral e Interesse Público, Anais do IV CODAIP. UFSC: Fundação Boiteux, 2010; AS-
CENSÃO, José de Oliveira, Propriedade Intelectual e Internet. p. 145 e ss. In: Direito da 
Sociedade da Informação, Volume VI, APDI/Coimbra Editora, Coimbra, 2006. 
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portanto, qualquer tentativa de estender tais atividades ao entorno digital 
necessita levar em conta os mecanismos de enforcement existentes.

Os direitos autorais não se restringem ao âmbito das relações 
titulares-intermediários-usuários. Por constituírem direitos exclusivos de 
uso de determinadas expressões criativas, os direitos autorais representam 
uma restrição à liberdade de expressão do público. Da mesma forma, seu 
exercício se confronta com outros direitos fundamentais, como o direito 
à informação e à educação, e ao domínio público. A ponderação entre 
tais direitos se resolve mediante utilização de mecanismos de limites e 
exceções (ou fair use, na doutrina do copyright2). Assim, além da análise 
dos mecanismos de enforcement presentes, é preciso cuidar também da 
existência de garantias quanto ao efetivo exercício dos limites e exceções; 
eles representam essencialmente o fiel do equilíbrio necessário a um 
sistema garantista de direitos autorais.

Com tais marcos como norte, o ponto de partida da pesquisa foi a 
identificação dos principais marcos legais internacionais sobre a proteção 
de direitos autorais no ambiente digital: os Tratados WCT, WPPT e Tratado 
de Beijing, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), 
conhecidos coletivamente como “Tratados de Internet”, cujos conteúdos 
foram objeto de análise anterior no âmbito desta consultoria3. Tais Tratados 
constituem fonte direta de obrigações em relação às legislações internas 
das partes contratantes; e mesmo os países não obrigados em relação a 
tais marcos normativos em muitos casos criaram legislações contendo 
dispositivos inspirados por ou retirados diretamente destes textos legais. 
É o caso do Brasil, por exemplo, o qual não é signatário de quaisquer 
destes instrumentos, mas, ainda assim, traz em sua lei de direitos autorais 
dispositivos que implementam substancialmente disposições constantes 
dos Tratados. São, portanto, centrais no tratamento da questão em âmbito 

2 Para efeitos desta pesquisa, os termos “limites e exceções” e “fair use” foram usados 
de forma intercambiável, devido à sua função comum, ainda que os dois institutos 
possuam diferentes raízes. 

3 Projeto 914BRZ4013 / Produto 02 – Estudo Técnico: Objeto da Proteção Concedida 
no Ambiente Digital/Internet pelos Tratados de Internet da OMPI (WCT, WPPT e 
Tratado de Beijing) e pela Lei 9.610/98.
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governamental. Entretanto, as soluções que tais Tratados oferecem não são 
plenamente satisfatórias. Além de representarem o pensamento teórico 
dominante no final dos anos 90 – antes, portanto, da ascensão das redes 
sociais e do crescimento exponencial do conteúdo gerado pelo público 
(user generated content), e das mais diversas consequências jurídicas de 
tais fatos – os Tratados apresentam uma resposta one-size-fits-all, ou seja, 
um modo uniforme de tratamento dos direitos autorais que desrespeita as 
diferenças regionais4. 

Ainda, os Tratados lidam sobremodo com a questão geral dos direitos 
autorais: oferecem certamente uma perspectiva quanto aos mecanismos 
de enforcement existentes, mas não adentram no tema específico da gestão 
coletiva. Sua análise traz luz ao plano de fundo geral quanto à operação 
de direitos autorais neste meio, mas não aprofunda o problema específico 
estudado. Assim, além dos Tratados da Internet da OMPI, demonstraram 
ser de valioso interesse para esta pesquisa as iniciativas adotadas pela 
União Europeia no trato da questão. Seu marco legal sobre o ambiente 
digital tem por base a Diretiva 2001/29/CE, fortemente influenciada pela 
Agenda Digital e pelos Tratados da Internet; mas é na evolução do direito 
comunitário na última década que vamos encontrar iniciativas normativas 
que dizem respeito especificamente à gestão coletiva de direitos autorais no 
entorno digital, tais como na rejeição do Acordo de Santiago ou na recente 
confecção de uma Diretiva específica sobre o assunto5, detalhada abaixo. Do 
mesmo modo, chamou a atenção também o caso canadense, especialmente 
à luz dos recentes casos analisados pela Suprema Corte ou pela alteração 
de sua lei de direitos autorais, que introduziu a inédita exceção ao conteúdo 
gerado por usuários. Sobretudo, salta aos olhos de modo negativo a situação 
geral na América Latina, com pouquíssima doutrina específica sobre o tema 

4 ASCENSÃO, José de Oliveira. Questões Críticas do Direito da Internet. In: WACHOWICZ, 
Marcos. PRONER, Carol (Org.). Inclusão Tecnológica e Direito a Cultura: Movimen-
tos Rumo à Sociedade Democrática do Conhecimento. Florianópolis: Fundação Boi-
teux, 2012.

5 Diretiva 2014/26/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 
2014, relativa à gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e à concessão 
de licenças multiterritoriais de direitos sobre obras musicais para utilização em linha 
no mercado interno
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e falta de iniciativas políticas de fôlego, com sérios problemas em relação à 
atuação das entidades de gestão coletiva (EGCs6).

Em relação à metodologia utilizada: a partir da identificação, 
análise e posicionamento crítico em relação ao marco legal internacional 
vigente relativo aos direitos autorais no ambiente digital, o próximo 
passo da pesquisa constituiu na identificação: (a) dos países mais 
representativos das regiões objetos do estudo que aderiram aos Tratados; 
(b) caso existentes, quais alterações legislativas foram introduzidas em 
suas legislações internas a título de implementação das obrigações dos 
Tratados; e (c) dos mecanismos de gestão coletiva de direitos autorais 
presentes nas estruturas de governo que apresentam reflexos no entorno 
digital. A título de seleção e recorte dos países a terem suas legislações 
internas estudadas, a análise partiu da relação de países aderentes ao 
WCT, já que este preconiza e implementa os princípios básicos da Agenda 
Digital da OMPI, seguidos pelos dois Tratados de Internet posteriores – 
logo, quaisquer modificações legislativas internas existentes em função 
dos Tratados de Internet deveriam não apenas estar presentes como 
também refletir a introjeção de tais princípios. O critério utilizado para 
selecionar a representatividade de cada país foi a sua participação relativa 
na composição da balança comercial brasileira, sendo analisados os 
casos de países americanos e europeus responsáveis por 01% (um por 
cento) ou mais do comércio internacional brasileiro (ver tabelas abaixo). 
Este método tornou possível delimitar o universo inicial da pesquisa à 
análise das soluções governamentais implementadas por Argentina, Chile, 
Colômbia, México, Paraguai e Peru (América Latina); Estados Unidos e 
Canadá (América do Norte); Alemanha, Bélgica, França, Itália, Holanda, 
Espanha e Reino Unido (Europa). De modo geral, priorizou-se a análise 
dos blocos econômicos representados e suas soluções – ou problemas – 
comuns, com destaque para atividades “governamentais” – leis, políticas 
ou decisões judiciais – de alguma forma relevantes para avanço da 

6 Esta pesquisa adotou a terminologia “entidade de gestão coletiva” para designar todas 
as entidades estabelecidas com o propósito de gerir coletivamente direitos de autor e 
conexos. Cabe a ressalva que tais entidades podem estar constituídas como fundações, 
associações, autarquias, sociedades ou outras formas de organização.
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discussão jurídica sobre o tema, agrupando assim países com respostas 
similares. Uma sucinta abordagem sobre o ordenamento chinês também 
se mostrou profícuo, devido ao seu peso na balança comercial brasileira e 
sua influência no comércio internacional como todo.

Atividades de EGCs requerem considerações de ordem regulatória 
e concorrencial, especialmente no tocante ao enforcement possível, tanto 
em relação ao dever fiduciário que tais entidades têm em relação aos 
autores que representam quanto em sua relação com o público. Buscou 
se privilegiar a análise das normas internas de direito público de países 
de determinado perfil, de modo a estabelecer padrões comparativos a 
respeito de soluções propostas por governos sobre o tema. Entretanto, 
esta é uma tarefa difícil e complexa, pois muitas vezes práticas e usos 
das sociedades de gestão coletiva acabam por influenciar e moldar 
diretamente o cenário jurídico, mesmo que seja para constatar que tais 
práticas são ilícitas (caso do Acordo de Santiago, no âmbito da UE), e 
ainda que os objetivos propalados sejam os de simplificar e reduzir 
custos de transação ou trazer mais coerência para o sistema. A segunda 
consideração metodológica que se apresentou, portanto, é de ordem 
qualitativa e se deu em relação ao que seriam exatamente “soluções 
governamentais”, ou implementadas por governos. 

Adota-se nesta pesquisa a linha da moderna doutrina sobre o tema 
que considera que os direitos autorais possuem natureza de direitos de 
exclusivos (ainda que algumas legislações, como a argentina, o classifiquem 
como direito de propriedade – e alguns juristas como Oliveira Ascensão7 
considerem que esta classificação como propriedade ou não seja na verdade 
irrelevante8). Como direitos de exclusivos, sua característica definidora 

7 ASCENSÃO, José de Oliveira. O Direito Autoral numa Perspectiva de Reforma. pg. 17. In: 
Estudos de direito do autor e a revisão da lei dos direitos autorais. WACHOWICZ, 
Marcos; SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos (org.) – Florianópolis : Fundação Boi-
teux, 2010. 

8 “Os direitos intelectuais são essencialmente direitos de exclusivo ou de monopólio. 
Reservam aos titulares a exclusividade na exploração, ao abrigo da concorrência. São 
frequentemente qualificados como direitos de propriedade, particularmente nas mo-
dalidades de propriedade literária, artística e propriedade industrial. Mas a qualifica-
ção nasceu no final do séc. XVIII e continua a existir com clara função ideológica, para 
cobrir a nudez crua do monopólio sob o manto venerável da propriedade”. ASCENSÃO, 
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é que estes somente existem por expressa previsão legal: constituem 
monopólios legais temporais. Reservam aos titulares a exclusividade 
na exploração, ao abrigo da concorrência. Entretanto, o seu exercício é 
frequentemente realizado por meio de entidades de gestão coletiva (EGC), 
as quais podem ter previsão legal ou não, e podem ser entidades públicas 
ou privadas9. Até que ponto, por exemplo, a existência de regulamentos 
ou políticas de tais entidades relativos às ações no meio digital podem ser 
consideradas como “soluções governamentais”? Tal questão se justifica pois 
não apenas a própria OMPI reconhece a importância da atuação política de 
grupos privados não-governamentais em sua formulação institucional e 
de agenda10 como a própria construção jurídica de um sistema de direitos 
autorais constitucionais pode ocorrer por iniciativa dos próprios detentores 
dos direitos, por desapropriações efetuadas pelo Poder Executivo dos 
diversos níveis administrativos, pelo Poder Legislativo na confecção de leis 
que regulamentem tais direitos, ou pelo Poder Judiciário na interpretação 
adotada na solução de litígios11. Práticas de mercado influenciam soluções 
legislativas e o interesse público exige supervisão. Assim, considerando que 
estamos em presença de um ambiente multi-stakeholder cujas atividades 

José de Oliveira. Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade. Revista da Escola de Ma-
gistratura Federal da 5ª Região. n. 03. Recife: ESMAFE, 2002

9 Na Itália, por exemplo, a Società Italiana degli Autori ed Editori é uma EGC considerada 
como autoridade pública.

10 “There is now a well-established global network of collective management organiza-
tions, and they are strongly represented by non-governmental organizations such as the 
International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), the Inter-
national Federation of Reprographic Reproduction Organisations (IFRRO), and at the 
European level, the Association of European Performers Organizations (AEPO), to men-
tion only those. As part of its international development cooperation activities, WIPO is 
working closely with the above organizations, and also with others, such as the Inter-
national Federation of Actors (FIA), the International Federation of Musicians (FIM), 
the International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). The aim is to assist 
developing countries, upon their request, in establishing collective management organi-
zations, and to strengthen existing organizations to ensure that they can be fully efficient 
and effective, among other things in their response to the challenges of the digital envi-
ronment. Such activities are carried on under the WIPO Cooperation for Development 
Program.” Disponível em: <http://www.wipo.int/about-ip/en/about_collective_mngt.
html>. Acesso em: 15 dez. 2018. .

11 SOUZA, Allan Rocha de. A Função Social dos Direitos Autorais: uma interpretação ci-
vil-constitucionalista dos limites da proteção jurídica. Ed. Faculdade de Direito de Cam-
pos, 2006.

http://www.wipo.int/about-ip/en/about_collective_mngt.html
http://www.wipo.int/about-ip/en/about_collective_mngt.html
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(privadas ou não) e regulações afetam diretamente o interesse público e 
direitos fundamentais, no qual muitas das regulações observadas derivam 
de práticas de mercado, conclui-se que o foco do presente relatório não 
deve estar adstrito às soluções governamentais, mas de governança; o que 
se busca portanto é um desenho dos desafios apresentados pela gestão 
coletiva no ambiente digital, e quais devem ser as preocupações do gestor 
público para garantir que tal se dê de forma equilibrado. 

O papel que as EGCs vão desempenhar na gestão de usos 
transacionais e/ou licenciamentos de usos gerais on-line (comparáveis a 
um regime de compensação) ainda não é claro, e isso depende, em grande 
parte, da medida em que tais entidades podem facilitar e desenvolver 
novos modelos de negócios. Pode ser o caso que o desenvolvimento 
de novas tecnologias minimize o papel das EGCs12, mas também pode 
levar a um aumento significativo da sua importância13. A única certeza 
que é possível ter, porque já está acontecendo, é que esse papel mudará 
significativamente. Seja qual for a posição adotada, a racionalização 
da gestão coletiva dos direitos de autor continua a ser uma tarefa 
importante. Para as EGCs desempenharem seu papel de intermediário 
plena e eficazmente, estas organizações devem adquirir os direitos de 
que precisam para licenciar utilizações digitais de obras protegidas e 
construir (ou melhorar) sistemas de informação para lidar com questões 
cada vez mais complexas de gestão de direitos e licenciamento14. Neste 

12 ASCENSÃO, José de Oliveira. Representatividade e legitimidade das entidades de 
gestão coletiva de direitos autorais. Revista da Ordem dos Advogados. A. 73, nº 1, 
Lisboa, p. 149-183, Jan./Mar. 2013. p. 168-169. Ver, também, os trechos sobre gestão 
individual de direitos autorais em: MENDIS, D. Directive 2014/26/EU on collective 
management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in 
musical works for online use in the internal market. p. 290-312. In: EU Regulation of 
E-Commerce – A commentary. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017.

13 NÉRISSON, S. Has Collective Management of Copyright Run Its Course? Not so Fast. 
“IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law”, v. 46, n. 5, p. 
505–507, 23 jul. 2015. As tecnologias de streaming exemplificam as difíceis questões, 
com todo o potencial aumento de arrecadação, que as EGCs tem diante de si. Cf. WA-
CHOWICZ, Marcos; VIRTUOSO, Bibiana Biscaia. A gestão coletiva dos direitos autorais 
e o streaming. Revista P2P e INOVAÇÃO, n. 1, v. 4, p. 4-17, 2017.

14 GERVAIS, Daniel J. Collective Management of Copyright: Theory and Practice in the 
Digital Age. In: GERVAIS, Daniel J. (org.). Collective Management of Copyright and 
Related Rights. Klumwer Law International, 2015. Holanda.
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sentido, foram também coletadas e relatadas iniciativas das EGCs cujas 
consequências influenciassem diretamente na construção de políticas 
públicas, seja pela sua aprovação ou por sua derrogação, por seus efeitos 
de mercado ou por questões de transparência.

TABELA 01 – Partes contratantes do WCT15 nas Américas e Europa

Parte 
Contratante

Assinatura Instrumento Efetivo

Argentina 18/09/97
Ratificação: 
19/11/99 06/03/02

Áustria 30/12/97
Ratificação: 
14/12/99 14/03/10

Belarus 08/12/97
Ratificação: 
15/07/98 06/03/02

Bélgica 19/02/97
Ratificação: 
20/05/06 30/08/06

Belize
Adesão: 

09/11/18 09/02/19

Bolívia 20/12/96   

Bósnia e 
Herzegovina  

Adesão: 
25/08/09 25/11/09

Bulgária  
Adesão:  

29/03/01 06/03/02

Canadá 22/12/97
Ratificação:  
13/05/14  13/08/14

Chile 20/12/96
Ratificação:  
11/04/01 06/03/02

15 Fonte: OMPI. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.js-
p?lang=en&treaty_id=16>.

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=16
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=16
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Parte 
Contratante

Assinatura Instrumento Efetivo

Colômbia 22/10/97
Ratificação: 
29/11/00 06/03/02

Costa Rica 02/12/97
Ratificação: 
23/05/00 06/03/02

Croácia 15/12/97
Ratificação: 
03/04/00 06/03/02

Chipre  
Adesão: 

04/08/03 04/11/03

República 
Checa  

Adesão: 
10/10/01 06/03/02

Dinamarca 28/10/97
Ratificação: 
14/12/09 14/03/10

República 
Dominicana  

Adesão: 
10/10/05 10/01/06

Equador 31/12/97
Ratificação: 
21/06/00 06/03/02

El Salvador  
Adesão: 

20/10/98 06/03/02

Estônia 29/12/97
Ratificação: 
14/12/09 14/03/10

União 
Europeia 

(UE) 20/12/96
Ratificação: 
14/12/09 14/03/10

Finlândia 09/05/97
Ratificação: 
14/12/09 14/03/10

França 09/10/97
Ratificação: 
14/12/09 14/03/10

Georgia  
Adesão: 

04/04/01 06/03/02
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Parte 
Contratante

Assinatura Instrumento Efetivo

Alemanha 20/12/96
Ratificação: 
14/12/09 14/03/10

Grécia 13/01/97
Ratificação: 
14/12/09 14/03/10

Guatemala  
Adesão: 

04/11/02 04/02/03

Honduras  
Adesão: 

20/02/02 20/05/02

Hungria 29/01/97
Ratificação: 
27/11/98 06/03/02

Irlanda 19/12/97
Ratificação: 
14/12/09 14/03/10

Itália 20/12/96
Ratificação: 
14/12/09 14/03/10

Jamaica  
Adesão: 

12/03/02 12/06/02

Látvia  
Adesão: 

22/03/00 06/03/02

Liechtenstein  
Adesão: 

30/01/07 30/04/07

Lituânia  
Adesão: 

18/06/01 06/03/02

Luxemburgo 18/02/97
Ratificação: 
14/12/09 14/03/10

Malta  
Adesão: 

14/12/09 14/03/10

México 18/12/97
Ratificação: 
18/05/00 06/03/02

Mônaco 14/01/97   
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Parte 
Contratante

Assinatura Instrumento Efetivo

Montenegro  

Declaração 
de Solicitação 
Continuada: 
04/12/06 03/06/06

Holanda 02/12/97
Ratificação: 
14/12/09 14/03/10

Nicarágua  
Adesão: 

06/12/02 06/03/03

Panamá 31/12/97
Ratificação: 
17/03/99 06/03/02

Paraguai  
Adesão: 

29/11/00 06/03/02

Peru  
Adesão: 

30/06/01 06/03/02

Polônia  
Adesão: 

23/12/03 23/03/04

Portugal 31/12/97
Ratificação: 
14/12/09 14/03/10

República da 
Moldávia 19/09/97

Ratificação: 
13/03/98 06/03/02

Romênia 31/12/97
Ratificação:  
01/02/01 06/03/02

Santa Lúcia  
Adesão: 

24/11/99 06/03/02

Sérvia  
Adesão: 

13/03/03 13/06/03

Eslováquia 29/12/97
Ratificação: 
14/01/00 06/03/02

Eslovenia 12/12/97
Ratificação: 
19/11/99 06/03/02
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Parte 
Contratante

Assinatura Instrumento Efetivo

África do Sul 12/12/97   

Espanha 20/12/96
Ratificação: 
14/12/09 14/03/10

Suécia 31/10/97
Ratificação: 
14/12/09 14/03/10

Suíça 29/12/97
Ratificação: 
31/03/08 01/07/08

Macedônia  
Adesão: 

04/11/03 04/02/04

Trinidad e 
Tobago  

Adesão: 
28/08/08 28/11/08

Turquia  
Adesão: 

28/08/08 28/11/08

Ucrânia  
Adesão: 

29/11/01 06/03/02

Reino Unido 13/02/97
Ratificação: 
14/12/09 14/03/10

EUA 12/04/97
Ratificação: 
14/09/99 06/03/02

Uruguai 08/01/97
Ratificação: 
05/03/09 05/06/09

Venezuela 20/12/96   
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TABELA 02 - Blocos Econômicos das Américas e Europa e países com 
participação superior a 01% na Balança Comercial Brasileira / 201716

Bloco Econômico / País % Exportações % Importações

 MERCADO COMUM DO SUL 5 - MERCOSUL 5  10,39 7,89

  Argentina 8,09 6,26

  Uruguai 1,08 0,88

  Paraguai 1,22 0,75

COMUNIDADE ANDINA DAS NAÇÕES 3,26 2,97

  Colômbia 1,15 0,96

  Peru 1,03 1,07

CHILE 2,31 2,29

MÉXICO 2,07 2,81

CANADA  1,25 1,17

ESTADOS UNIDOS 12,3 16,5

CHINA 21,8 18,1

UNIAO EUROPEIA - UE  16,03 21,28

 Países Baixos (Holanda)  4,25 1,26

 Alemanha  2,26 6,12

 Reino Unido  1,31 1,53

 Itália  1,64 2,63

 França  1,02 2,47

 Bélgica  1,46 1,12

 Espanha  1,75 1,89

16 Fonte: MDIC. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/index.php/balanca-comercial>. 

http://www.mdic.gov.br/index.php/balanca-comercial
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gestão coLetiva  
e o ambiente digitaL

A rede foi construída como uma plataforma tecnologicamente isenta 
(multiplataforma), um sistema aberto, nos quais o comportamento é 
determinado pela interação dinâmica de seus componentes, uma interação 
entre múltiplas variáveis, e não por uma estrutura mecânica do sistema 
com seus mecanismos de retração17. O que a torna realmente revolucionária 
é que ela oferece a possibilidade real do controle do fluxo da informação. 
É possível o rastreamento de informações determinadas, ao longo de uma 
cadeia de usos. Arquivos musicais que trafegam pela rede o fazem em 
formato digital, como pacotes de informações (bits), acompanhados por 
metadados sobre seu conteúdo; portanto, em determinado nível, é possível 
monitorar sua utilização. Metadados são informações sobre informações. 
Em produtos informacionais, metadados são uma parte do produto que 
descreve o conteúdo do pacote do produto. Alguns autores classificam 
os metadados em três categorias: semânticos, estruturais e de controle. 
Metadados semânticos descrevem o significado do conteúdo, metadados 
estruturais descrevem o formato e tecnologias utilizadas no conteúdo, e 
metadados de controle contém informações sobre a produção e a entrega 

17 BERTALANFFY, Ludwig von. Robots, Men and Minds: Psychology in the Modern 
World. New York: George Braziller, 1967. p. 167.
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do pacote18. Os metadados de controle auxiliam na determinação do status 
do conteúdo e dos direitos de acesso e utilização do conteúdo, sendo 
portanto peças-chave em um esquema de gerenciamento eletrônico de 
licenças.

O sistema de gestão coletiva de direitos autorais foi desenvolvido 
tendo em mente, de um lado, o titular de direitos e, de outro, o usuário. No 
ambiente analógico, o usuário quase sempre será alguém dotado de alguma 
espécie de interesse comercial – uma rádio, um teatro, casas noturnas, 
espaços de execução pública19. No meio digital, esta situação não se repete: 
como praticamente qualquer utilização da obra neste meio envolve algum 
nível de reprodução, qualquer uso, em tese, é passível de responsabilização 
– mesmos usos privados, despidos de interesses comerciais. O uso privado 
sempre foi uma área alheia ao Direito de Autor; o que a lei reserva ao autor 
são formas de utilização pública da obra20. Mas as fronteiras dos usos 
públicos e privados se misturam no digital: até que ponto uma utilização 
eminentemente privada, como postar uma fotografia de terceiro em seu 
blog pessoal ou em uma rede social, ou baixar uma música, ou meramente 
lincar determinado conteúdo, implicam em responsabilização21? Até 
que ponto tais condutas equivalem à “publicação” ou “reprodução” de 
uma obra? E qual deve ser a resposta dos titulares de conteúdo? A via 
litigiosa não parece adequada, apenas tendo contribuído para a criação 
de esquemas de distribuição ponto a ponto, descentralizados. Além disso, 
tais esforços da indústria buscam estender a proteção autoral para usos 
tradicionalmente livres, em detrimento do domínio público. Por outro lado, 

18 JOKELA, S., TURPEINEN, M., SULONEN, R. Ontology Development for Flexible Con-
tent, Education and Life-Long Learning (IJCEELL), Vol. 12, Nos 1-4. 2000. Disponível 
em:  <http://www.computer.org/csdl/proceedings/hicss/2000/0493/06/04936056.
pdf>. Acesso em 15. nov. 2013

19 O STJ já decidiu em duas ocasiões pela incidência da regra dos três passos quando da 
execução pública (Resp 964.404 – ES (2007.0144450-5) e AgRg no Resp 1.336.903 – 
SP (2012/0159866-7), ambos da Terceira Turma).

20 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2a.ed., Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 159.
21 Sobre a análise de precedentes europeus relacionados à essas questões, conferir: PE-

REIRA, Alexandre Libórias Dias. Direitos de autor e acesso à Internet: uma relação 
tensa. p. 98-105. Direito Autoral e Interesse Público, Anais do IV CODAIP. UFSC: 
Fundação Boiteux, 2010. 
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há que se considerar que os provedores de serviços e conteúdos na rede, 
que disponibilizam as plataformas para os ditos blogs ou redes sociais 
operarem, lucram com o tráfego gerado, sugerindo que tais entidades 
passaram a desempenhar o papel de usuários comerciais dos conteúdos; o 
direito autoral que se exerce neste caso é justamente o de colocar as obras 
em rede à disposição do público, de maneira a que ele possa aceder em 
tempo e de lugares diferentes. 

A regulação dos direitos autorais na rede interfere com o tráfego 
de conteúdos; e assim, se por um lado produz efeitos diretos na liberdade 
de informação do cidadão, ao mesmo tempo possibilita a utilização de 
novas formas de licenciamento automatizadas. Um sistema de gestão 
coletiva no meio digital precisa compreender as possibilidades de controle 
em diferentes níveis oferecidas pela rede, mas também considerar que 
a imposição de limites e exceções constitui ferramenta importante para 
estabelecer o delicado equilíbrio entre a proteção dos direitos autorais e 
a liberdade do usuário no ambiente digital22; o controle de uso deve ser 
realizado a partir de uma perspectiva garantista e garantidora de direitos, 
em especial o do público.

O licenciamento de direitos autorais implica um nível mínimo de 
negociação entre o titular de direitos e a pessoa que deseje utilizar a obra. 
Mesmo admitindo que os royalties e termos de uso possam ser padronizados, 
há uma necessidade de concluir um acordo entre o usuário e o titular. Em 
determinados setores, tais licenças são celebradas individualmente entre 
titulares e usuários, mesmo que de forma automatizada – observe-se a 
indústria de software, na qual surgiram inovações como as licenças shrink 
wrap (aceita ao se abrir o invólucro plástico que continha a media) ou 
termos de uso quase folclóricos em sua extensão e alcance, como exemplo 
de licenciamentos multi-níveis em massa. Em outros, como na música, 
este tipo de negociação individual até hoje se mostrou impraticável: o 
repertório musical está sendo constantemente atualizado, além de ser 
composto por artistas de todo o mundo. O custo de transação para obter 

22 WACHOWICZ, Marcos. Propriedade Intelectual do Software & Revolução da Tec-
nologia da Informação. Curitiba: Juruá Editora, 2008. p. 212.
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todas as autorizações necessárias para operação de uma rádio, por exemplo, 
tornaria impraticável o processo, resultando em redução da escolha do 
consumidor. Tal ineficiência tradicionalmente foi solucionada através dos 
mecanismos de gestão coletiva, que oferecem acesso centralizado a uma 
pluralidade de obras para o benefício de usuários e titulares. 

O escopo dos direitos autorais transita de uma área na qual o 
titular possui o controle efetivo tanto do uso quanto das negociações 
individuais (direito de exclusivo) à dispensa de autorização, no caso dos 
limites e exceções. Entre estas posições, encontramos possibilidades de 
negociações por repertórios ou por blanket licenses (as quais podem ser 
tarifadas23), que é o caso da gestão coletiva, ou simplesmente pagamento 
por uso, sem necessidade de autorização, como no licenciamento 
compulsório24. Tais posições refletem portanto a relatividade deste 
exclusivo de uso, o qual se transmuta de uma posição de discricionariedade 
para mero direito de remuneração. Portanto, a gestão coletiva tradicional 
envolve necessariamente a perda de algum controle da obra por parte 
do titular – alguns dos modelos de negócios praticados pelas EGCs ao 
redor do mundo podem incluir até mesmo a cessão dos direitos para 
essas entidades. O contraponto é a não-discriminação em relação ao 
usuário; qualquer um que pague os royalties e siga determinadas regras 
pode se utilizar de determinado repertório. Alguns autores estabelecem 
uma distinção entre a gestão coletiva voluntária, a forçosa (como no caso 
da música, no qual é impraticável seu exercício individual) e a forçada, 
decorrente ou de determinação legal de que determinado direito só 
pode ser exercido através de uma EGC ou, eufemisticamente, aquela 

23 Note-se, contudo, que a prática de “blanket licenses” foi um dos pontos considerados 
desatualizados, pela Comissão da União Europeia e em consonância com a doutrina, 
em relação às possibilidades de controle mais precisas oferecidas pelas novas tecnolo-
gias. Ver o Documento de Trabalho 52012SC0205 (SWD/2012/0205 final), que acom-
panhou a Proposta da Diretiva de Gestão Coletiva. Disponível em: <https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A52012SC0205>. 

24 Largamente utilizado no direito norte-americano desde ao menos o Copyright Act de 
1907. A primeira licença compulsória de que se tem notícia em direito autoral vem 
justamente desta lei, ao regular o mercado para rolos de pianolas automáticas. Os ro-
los continham pinos que, quando inseridos em tais máquinas, reproduziam as partitu-
ras, à moda das “caixinhas de música” de antigamente.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A52012SC0205
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A52012SC0205
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que consiste em estender aos titulares não representados por EGCs os 
acordos coletivos celebrados por estas25.

Os serviços das EGCs podem ser mais ou menos elaborados, oferecendo 
uma ampla gama de serviços; no campo de obras musicais, onde há uma 
longa tradição de gestão coletiva de direitos26, o sistema normalmente se 
estende para além da simples oferta de acesso centralizado e inclui, além 
da documentação, também o licenciamento e distribuição. A EGC negocia 
com os usuários (tais como estações de rádio, emissoras de TV, discotecas, 
cinemas, restaurantes e similares), ou grupos de usuários, e autoriza o uso 
de trabalhos com direitos autorais de seu repertório contra pagamento, 
e sob certas condições. Com base na documentação (informação sobre 
membros e suas obras) e os programas apresentados pelos usuários (por 
exemplo, registros de músicas tocadas no rádio), a EGC distribui royalties 
aos seus membros de acordo com as regras de distribuição estabelecidas. 
Geralmente, são deduzidos dos royalties uma taxa para cobrir os custos 
administrativos, e em alguns países também atividades de promoção 
sócio-culturais27.

As EGCs tendem a ser organizadas em uma base territorial e, a 
fim de melhor representar os interesses dos seus membros, se associar 
num nível regional ou internacional. Exemplos de tais associações são a 
Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores 
(CISAC) e da Federação Internacional de Organizações de Reprodução 
Reprográfica (IFRRO). Normalmente, no campo de obras musicais, 
são celebrados contratos de representação recíproca entre as diversas 
sociedades nacionais, com base nos quais uma sociedade nacional tem o 
direito de gerenciar não apenas o seu próprio repertório, mas também o 
repertório estrangeiro da outra sociedade, em representação recíproca. 
Como resultado desta rede de acordos entre as diferentes sociedades 

25 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da Internet e da Sociedade de Informação. Rio 
de Janeiro: Ed. Forense, 2002, p. 290-1.

26 A gestão de direitos autorais sobre obras musicais continua sendo central na época 
digital, a exemplo do Título III da Diretiva 2014/26/UE que será adiante discutido.

27 WIPO. IP Survey. The Impact of the Internet on Intellectual Property Law. Dispo-
nível em: <http://www.wipo.int/copyright/en/ecommerce/ip_survey/chap3.html>. 
Acesso em: 15 dez. 2018.. 

http://www.wipo.int/copyright/en/ecommerce/ip_survey/chap3.html
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nacionais, cada um deles se encontra em posição para licenciar o repertório 
inteiro de música do mundo, o que, do ponto de vista do usuário nacional, 
é altamente desejável. 

Com a rápida expansão da Internet e da telefonia móvel, o mercado 
para consumo de obras no meio digital de forma legítima (especialmente a 
música) cresceu enormemente nos últimos anos. Tais serviços normalmente 
são acessíveis a partir de vários países, o que impõe a necessidade de 
mecanismos de licenciamento multiterritoriais. Um provedor de conteúdo 
online deve obter uma licença, portanto, de cada EGC relevante em cada 
território no qual as obras possam ser acessadas. Atualmente, este tipo 
de licenciamento é feito mediante uma rede de acordos de representação 
recíprocos entre EGCs. Mas este mecanismo não se ajusta com facilidade 
ao ambiente digital, já que a ubiquidade deste meio potencialmente expõe 
provedores de conteúdo à responsabilidade em todos os territórios nos 
quais seus serviços sejam tecnicamente acessíveis. Isto altera de modo 
radical os termos de licenciamento existentes até então, baseados no 
território para o qual a EGC detém licenças28.

No meio analógico, este mecanismo é testado e aceito; se a operação 
de mercado do usuário está em determinado país, ou se ele pretende 
adentrar determinado território, basta licenciar com a EGC em questão. 
No meio digital, o usuário teria que obter licenças para todos os países 
que potencialmente acessem seus serviços. Existem maneiras técnicas de 
se bloquear o acesso de determinado país a determinado sítio / serviço, 
por exemplo via filtragem de endereço IP29; mas este método, além de ser 
facilmente burlável mediante acesso via VPNs ou proxies, é no máximo 
uma resposta sofrível a um problema sistêmico, até mesmo porque é 

28 HAUNSS, S.; The changing role of collecting societies in the internet. “Internet Policy 
Review”, 2013. Disponível em: https://policyreview.info/articles/analysis/changin-
g-role-collecting-societies-internet. GUIBAULT, Lucie; GOMPEL, Stef van. Collective 
Management in the European Union. p. 140-174. GERVAIS, Daniel (ed.) Collective 
Management of Copyright and Related Rights. Kluwer Law International, 2015). 

29 AKDENIZ, Yaman. Case Analysis of League Against Racism and Antisemitism (LICRA), 
French Union of Jewish Studens, v Yahoo! Inc. (USA), Yahoo France, Tribunal de Grande 
Instance de Paris, Interim Court Order, 20 November, 2000. Electronic Business Law 
Review, 1(3) 110-120. Disponível em:  <http://www.cyber-rights.org/documents/
yahoo_ya.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2018.. 

https://policyreview.info/articles/analysis/changing-role-collecting-societies-internet
https://policyreview.info/articles/analysis/changing-role-collecting-societies-internet
http://www.cyber-rights.org/documents/yahoo_ya.pdf
http://www.cyber-rights.org/documents/yahoo_ya.pdf
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do interesse do consumidor ter acesso às novas formas de distribuição 
musical em sua forma ubíqua. São necessárias soluções criativas para tais 
espécies de licenciamento, e os melhores modos de se atingir a liberação 
multiterritorial não passam necessariamente pela utilização das estruturas 
originárias do ambiente análogo30. 

Outra função verificada das EGCs é o “empacotamento” (bundle) de 
direitos. No caso de uma estação de rádio que queira copiar música em 
seus computadores e depois utilizar tal cópia para fazer a radiodifusão 
(broadcast), ela precisa licenciar o direito de cópia (reprodução) bem 
como o direito de comunicar a obra ao público. Ambos os direitos deverão 
ser licenciados tanto para a obra, quanto para o fonograma e os direitos 
conexos. Tais direitos podem ser de artistas nacionais ou estrangeiros; 
e dessa forma, mesmo o licenciamento de uma única obra adquire uma 
complexidade extraordinária. Utilizando o mesmo exemplo, digamos que a 
obra tenha dois autores (letra/música) e que tenha sido gravada por uma 
banda com cinco integrantes. Caso os direitos não tenham sido cedidos 
para uma editora, seria necessária a autorização dos dois autores, dos cinco 
músicos intérpretes / executantes e do produtor fonográfico, tanto para o 
direito de reprodução quanto para o de comunicação ao público. É papel da 
EGCs montar tais “pacotes” de direitos, de maneira a demandar uma única 
autorização contra um único pagamento. Determinados países permitem 
que EGCs acumulem mais de uma categoria de direitos; outros dispõem 
de EGCs exclusivas para cada categoria (autor, intérprete / executante, 
produtor fonográfico)31. Em outros casos, somente os autores contam com 
representação coletiva, e o clearance dos direitos quanto ao fonograma 
e aos conexos é feito diretamente com o produtor fonográfico (“direitos 
artísticos”). De todos modos, a falta de padronização do mercado impõe 
o aumento dos custos de transação e, na prática, impede o licenciamento 
multiterritorial, multirrepertório, cross-border.

30 A análise do Acordo de Santiago, no âmbito da União Europeia (abaixo), ilustra com 
clareza esta questão.

31 LIU, W. Models for Collective Management of Copyright from an International Perspec-
tive: Potential Changes for Enhancing Performance. Journal of Intellectual Property 
Rights, v. 17, p. 46–54, 2012. p. 47.
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2.1 Regulação

Outra grande questão apresentada pelas EGCs é a accountability. 
As EGCs são mandatárias, sujeitas ao dever de fidúcia pelo serviço que 
prestam32; e, de forma recorrente, todo o sistema tem sido permeado por 
casos e mais casos de abusos, ineficiência ou incompetência, em maior ou 
menor escala a depender da entidade em questão33. Transparência e boas 
práticas são requisitos para a representação, governança e eficiência de 
tais entidades. Enquanto monopólios de fato ou de jure, exigem certamente 
determinado grau de supervisão estatal. Mas qual o grau de regulação 
necessária34? As EGCs podem se configurar em desde simples centros de 
licenciamento de direitos não-exclusivos (ao formato do CCC – Copyright 
Clearance Center norte-americano) até em obrigações legais, ou imposições 
administrativas, como é o caso brasileiro (não há a obrigação de associar-se 
a uma EGC, mas como a arrecadação é unificada, cria-se obrigação de fato 
para quem deseja receber os valores coletados em seu nome). Assim, se no 
primeiro caso estamos lidando com mero exercício particular de direitos, 

32 Existe considerável discussão sobre o posicionamento jurídico da EGCs em relação a 
seus representados. A União Europeia buscou pacificar esta questão, enquadrando a 
gestão coletiva como prestação de serviço, sujeita portanto às regras de consumo. De 
qualquer forma, a Comissão da União Europeia já reconheceu expressamente que as 
EGCs são empresas, para efeitos do Art. 81 e 82 do Tratado de Amsterdam (cf. ASCEN-
SÃO, José de Oliveira. Direito da Internet e da Sociedade de Informação. Rio de Janeiro: 
Ed. Forense, 2002, p. 288). Entretanto, logo após a adoção da Diretiva 2014/26/EU, O 
Tribunal de Justiça da União Europeia declarou que a Diretiva de Serviços (2006/123/
EC) não abrange a atuação das EGCs, resultando em críticas pela doutrina (cf. GUI-
BAULT, Lucie; GOMPEL, Stef van. Collective Management in the European Union. p. 
140-174. GERVAIS, Daniel (ed.) Collective Management of Copyright and Related 
Rights. Kluwer Law International, 2015). p. 145-146

33 ASCENSÃO, José de Oliveira. Representatividade e legitimidade das entidades de ges-
tão coletiva de direitos autorais. Revista da Ordem dos Advogados. Lisboa. A. 73, n.º 
1, Jan./Mar. 2013, p. 149-183

34 Rochelandet apontou em cuidadosa pesquisa que não há correlação positiva entre o 
nível de supervisão estatal e os resultados das EGCs, mas que um nível de supervisão 
intermediário é a opção mais ineficiente. Deve-se ressalvar essa pesquisa foi feita em 
2003, portanto antes de diversas mudanças importantes do paradigma da sociedade 
da informação. ROCHELANDET, Fabrice. Are Copyright Collecting Societies Efficient 
Organisations? An Evaluation of Collective Administration of Copyright in Europe”. 
Gordon, W. J.; Watt, R. (coord.), The Economics of Copyright. Developments in Re-
search and Analysis. Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, pp. 176-197, 2003.
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no qual o papel do Estado limita-se a executar contratos, no segundo a EGC 
atua no exercício de atribuições típicas do poder público, como fiscalização 
do uso e aplicação de “multas”, ao mesmo tempo em que opera no mercado 
com fixação de tarifas, frequentemente com abuso de posições dominantes. 
Portanto, deve estar aberta ao escrutínio tanto dos usuários (ou seja, do 
público) quanto dos titulares e autores. 

A experiência europeia sugere dificuldades na aplicação de leis 
antitruste como reguladora da atividade naquele continente, em parte 
devido às diferentes legislações internas, em parte devido aos ajustes 
finos muitas vezes necessários ao sistema. Alguns autores consideram 
as leis antitrustes como remédios muito pesados, pouco adequados às 
filigranas dos direitos autorais: à luz da complexidade do ambiente e dos 
objetivos e tarefas regulatórias associadas, a função do regulador exigiria 
mais “relojoaria” do que “carpintaria”; deve este se preocupar mais com o 
design de políticas adequados ao tema do que com o enforcement de regras 
anticartelização35. Em todo caso, derivam da posição monopolista duas 
obrigações de contratar, (a) com todos os titulares que desejem a gestão 
das obras ou prestação destas e (b) com todos os interessados na utilização 
das obras ou prestações, autorizando-os em condições razoáveis36.

Na medida em que uma EGC exerça direitos de várias categorias, 
há que se atentar para a possibilidade de conflitos de interesses entre os 
titulares representados, já que isto contraria os princípios fundamentais 
da representação no direito; assim, se uma EGC gerir simultaneamente 
interesses de autores e de outras categorias, como intérpretes / executantes 
ou produtores de fonogramas, devem existir mecanismos de salvaguarda 
para conflitos potenciais de interesses37. Na Alemanha, por exemplo, é 
possível a uma EGC deter muitos, senão todos os direitos monopolísticos 
de determinada categoria, chegando ao ponto de adquirir um “monopólio 
mundial” para o seu território de operação. Tal posição dominante baseada 

35 GERVAIS, Daniel. The Landscape of Collective Management Schemes. Columbia Jour-
nal of Law & the Arts. 34:4, 2011. p. 605.

36 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da Internet e da Sociedade de Informação. Rio 
de Janeiro: Ed. Forense, 2002, p. 289.

37 Op. cit. p. 284.
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no empacotamento de direitos de todos os titulares foi considerada 
tanto inevitável quanto desejável, posto que é benéfica para os titulares e 
usuários, bem como condicionante de uma gestão eficiente de baixo custo. 
Ao mesmo tempo, o legislador levou em conta esta posição dominante ao 
criar as bases legais para um controle estatal específico de direitos autorais 
sobre as EGCs, de modo a impedir abusos de sua posição em relação a 
titulares ou usuários38. Nos EUA, há a instituição dos Copyright Royalty 
Judges, órgão judicante administrativo (administrative judge) subordinado 
à Biblioteca do Congresso por expressa previsão legal39, que detém funções 
de mediação, regulação e fixação de preços. O ponto que parece consensual 
é que a atividade das EGCs deve necessariamente estar submetida a um 
grau de controle estatal, e de preferência que este controle seja exercido 
por órgão especializado, o qual deverá proceder de modo caso a caso.

2.2 Documentação

Além de melhores práticas em governança, transparência e 
accountability, a compilação, padronização e ampla disponibilização de 
informações consistentes sobre titularidade, autoria e artistas intérpre- 
tes / executantes é indispensável para a criação de um modelo justo e 
eficiente para modelos de licenciamentos transfronteiriços, adequado ao 
ambiente digital. Dados precisos são chave para a distribuição adequada 
dos royalties e um elemento necessário em qualquer esquema de 
licenciamento coletivo; uma base de dados unificada, com informações 
transparentes e acuradas sobre direitos autorais musicais é, portanto, uma 
ferramenta essencial para o desenvolvimento da área. Para que tal base de 
dados seja aceita e adotada, deve ser aberta (não proprietária), de acesso 
amplamente disponível ao público, e dotada de um nível de precisão maior 
do que o atual; deve providenciar informações transparentes e serviços 

38 REINBOTHE, Jörg. Collective Rights Management in Germany. GERVAIS, Daniel. (org.) 
Collective Management of Copyright and Related Rights. Klumwer Law Internatio-
nal, 2015. Holanda.

39 17 U.S. Copyright Code § 801
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aos usuários que desejem licenciar parte ou todo o repertório disponível 
e ser de fácil operação pelos titulares. Deve incluir metadados com 
informações sobre as obras, os autores e intérpretes / executantes, bem 
como titularidade, controle e administração, mas também informações 
certificadas sobre qual organização – editor, produtor fonográfico, EGC 
ou outros – pode licenciar quais categorias de direitos, quais tipos de uso, 
quais territórios e para quais períodos de tempo. Nota-se que em tese os 
titulares de repertórios menores ou de nicho tenderiam a se beneficiar, 
já que frequentemente deixam de receber seus direitos adequados em 
função das deficiências de documentação existente (e de processos de 
compensação inadequados).

O padrão internacional de código para identificar de forma única 
gravações sonoras e de vídeos musicais é o ISRC (International Standard 
Recording Code), definido pela norma ISO 3901 e que tem a IFPI como 
autoridade de registro e secretariado. Tal sistema foi criado muito 
antes da disponibilidade da Internet, e não possui uma base de dados 
centralizados dos códigos alocados. Os usuários alocam seus próprios 
códigos mediante um prefixo a eles atribuído; isto cria uma expectativa 
razoável de singularidade, mas os outros usuários não são capazes de 
localizar os códigos alocados, caso desejem utilizá-lo, e não conseguem 
determinar qual fonograma tal código representa. Além disso, não há 
maneiras de determinar se o fonograma já teve seu ISRC alocado, portanto 
são comuns múltiplas alocações. A International ISRC Agency planeja 
introduzir um registro simplificado que armazenará o ISRC com alguns 
metadados básicos – provavelmente apenas o título, artista, duração e 
data de gravação. Ela não deverá conter informações sobre direitos, 
titularidade, gênero, popularidade ou outros atributos, mas tais classes 
de dados poderão ser criadas e tornadas interoperáveis por terceiros, 
utilizando o ISRC como base40. 

Neste sentido, chegou a ser proposto e elaborado durante anos 
um projeto chamado GRD (Global Repertoire Database), cujo grupo 

40 International ISRC Agency Bulletin 2013/03. Proposed Evolution of the ISRC Stan-
dard and System. Disponível em:  <http://www.ifpi.org/content/library/isrc_bulle-
tin-2013-03.pdf>. Acesso em 15 nov. 2018. 

http://www.ifpi.org/content/library/isrc_bulletin-2013-03.pdf
http://www.ifpi.org/content/library/isrc_bulletin-2013-03.pdf
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de trabalho consistia de representantes de organizações de autores, 
editores, EGCs, provedores de serviços digitais (como Apple e Google) 
e respectivas associações de classe. O GRD se definia como uma fonte 
“central, certificada, multiterritorial de meta-dados sobre direitos 
autorais musicais do repertório global”41, e foi formado após chamada 
para discussão da Comissária Europeia para Competição, cujo 
resultado foi um documento de Recomendação em 201042. Durante seu 
desenvolvimento apresentou algumas questões polêmicas, tais como 
qual seria o processo de certificação para acesso, operação e alteração de 
tal base de dados (o modelo inicialmente proposto previa que somente 
editores e EGCs deveriam ter acesso direto à base), ou ainda se tal 
banco de dados deve ou não identificar obras em domínio público. Da 
mesma forma, o International Confederation of Societies of Authors and 
Composers (CISAC) possui o Common Information System (CIS), o qual 
inclui o International Standard Musical Work Code (ISWC), o International 
Standard Audiovisual Number (ISAN), o International Standard Text Code 
(ISTC) e o International Standard Name Identifier (ISNI), um número 
identificador único para contribuidores (como o autor ou o editor) como 
complementos ao sistema de informações. Contudo, o projeto falhou e 
foi descartado em julho de 2014 após diversos problemas, sendo o maior 
deles a retirada de apoio significativo de EGCs e investidores, restando 
apenas uma dívida de milhões de dólares.

Observe-se que a aposição de meios técnicos de informações sobre 
direitos é um ato unilateral da entidade que lança as obras ou utilizações na 
exploração em rede; o produtor se torna determinante na qualificação de 
um determinado conteúdo como obra ou prestação protegida, outorgando 
ao empresário um poder “legislativo” praticamente absoluto, ainda que 
seja aplicável um limite ou exceção ao direito ou que tenha este tombado 

41 “[GRD] is a central, authoritative, multi-territorial source of the global repertoire of mu-
sical works copyright metadata”. Disponível em: <http://www.globalrepertoiredata-
base.com/index.php/faq>. Acesso em: 15 dez. 2018.. 

42 Global Repertoire Database Working Group. Recommendations for: The Way Fo-
rward For the Development of a Global Repertoire Database. Disponível em: 
<http://www.globalrepertoiredatabase.com/docs/GRD-077-GRDRecommenda-
tions(Finalv1.0).pdf>. Acesso em: 15 dez. 2018..

http://www.globalrepertoiredatabase.com/index.php/faq
http://www.globalrepertoiredatabase.com/index.php/faq
http://www.globalrepertoiredatabase.com/docs/GRD-077-GRDRecommendations(Finalv1.0).pdf
http://www.globalrepertoiredatabase.com/docs/GRD-077-GRDRecommendations(Finalv1.0).pdf
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em domínio público43. Por outro lado, e caso existam mecanismos eficazes 
de salvaguarda e resolução de conflitos, um dos grandes benefícios de uma 
base de dados efetivamente pública é, também, um retorno de controle do 
autor (e do titular) sobre a obra, já que estes teriam condições de fiscalizar 
de forma mais efetiva quem detém quais espécies de direitos sobre a 
mesma, podendo agir caso constatem que seus interesses não estão sendo 
plenamente atingidos. 

Alguns órgãos da indústria como a ICMP (International Confederation 
of Music Publishers), defendem um modelo de competição entre as EGCs 
no qual autores e titulares podem sair das EGCs com exigência mínima, e 
podem optar por licenciar via EGCs de modo exclusivo ou não-exclusivo, ou 
ainda sair (opt-out) com base numa licença blanket, ou seja, por repertório44. 
De certa forma, o que se observa é que grandes titulares de direitos tendem 
a apoiar reformas que lhes permitam gerir seus repertórios diretamente, 
como foi possível observar na Diretiva de Gestão Coletiva. Isto não é de 
forma alguma prejudicial aos titulares de pequenos repertórios; mas 
se compreende a falta de vocação de muitos dos pequenos para gerir 
diretamente tais contratos, sugerindo portanto que uma EGC direcionada 
ao mundo digital deveria dispor de uma plataforma flexível, de acesso 
direto pelos titulares, com opções de gestão pela EGC. De todo modo, 
as possibilidades oferecidas por um sistema digital de documentação, 
certificação e controle das permissões associadas às obras traz vantagens 
para todos os envolvidos, desde que mantida a abertura e transparência 
do sistema, nomeadamente na configuração de esquemas compatíveis 
de codificação e identificação de obras, que permitam a comunicação e o 
tratamento universais dos resultados45.

43 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da Internet e da Sociedade de Informação. Rio 
de Janeiro: Ed. Forense, 2002, p. 299.

44 ICMP. Policy Positions. ICMP and the European Union. Collective Rights Manage-
ment. Disponível em: <http://www.icmp-ciem.org/node/55>. Acesso em: 15 dez. 
2018.. 

45 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da Internet e da Sociedade de Informação. Rio 
de Janeiro: Ed. Forense, 2002, p. 300.

http://www.icmp-ciem.org/node/55
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2.3 Limites e exceções

O uso privado assume o papel de contrapartida social de proteção 
da liberdade de criação cultural pois que, no âmbito constitucional, esta 
liberdade é ponderada face a outros direitos fundamentais, entre os quais 
destacamos o direito de expressão e divulgação do pensamento, o direito 
de informar e de ser informado, a liberdade de aprender e de ensinar, e o 
próprio direito de propriedade privada46. Mas o papel do regulador em 
questões de direitos autorais tende a ser capturado pelos interesses dos 
titulares de direitos e das EGCs, com afasto do interesse público. Assim é 
que, por exemplo, relatório da Comissão Europeia sobre a gestão coletiva 
transfronteiriça não traz qualquer menção ao tema do exercício de limites e 
exceções (ou fair use, para todos os efeitos)47. O papel dos limites e exceções 
no sistema de direitos autorais funciona como contrapeso ao monopólio: 
permite solucionar determinadas falhas de mercado, mediar conflitos entre 
liberdade de expressão e direito de exclusivo, e facilitar barganhas entre 
titulares e usuários potenciais. Os sistemas automatizados de gerenciamento 
de direitos autorais (CMS, ou Copyright Management Systems) atuais 
endereçam apenas um destes propósitos: evitar uma falha de mercado devido 
à custos de transação comparativamente elevados. As propostas atuais de 
CMS não preveem maneiras de efetivação das outras funções dos limites e 
exceções, sem previsões de acesso à conteúdos protegidos. Assim, as regras 
de uso e de acesso codificadas em CMS potencialmente deslocam políticas 
de direitos autorais, ou por proibir acesso e uso, ou por permitir ao titular 
de direitos determinar o grau de exercício tecnológico dos limites e exceções 
à sua discrição. Um sistema eficaz deveria levar em conta possibilidades de 
acesso potencialmente anônimas, à discrição do usuário, e de baixo custo. 

46 TRABUCO, Cláudia. Direito de Autor, Intimidade Privada e Ambiente Digital: Reflexões 
sobre a Cópia Privada de Obras Intelectuais. Araucária, vol. 09, n. 18. Universidad de 
Sevilla. Espanha, 2007. Ver ainda os aspectos constitucionais do Direito Autoral no 
Brasil: BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual. Em: 
“Revista da ABPI”. N. 59, p. 16-39. São Paulo, 2002.

47 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Commission Staff Working Docu-
ment Study On A Community Initiative On The Cross-Border Collective Manage-
ment Of Copyright. Bruxelas, 07/07/05.
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Alguns autores norte-americanos estão propondo a criação de uma 
infraestrutura de CMS que inclua um terceiro de boa-fé (trusted third party) 
– no caso, este terceiro seria a Biblioteca do Congresso norte-americano. 
Como condição para proteção anti-circunvenção, titulares de direitos que 
optassem por criptografar suas obras para distribuição pública deveriam 
ser obrigados a depositar a chave com a Biblioteca. Usos livres e exceções 
seriam feitos mediante uma requisição da chave para a Biblioteca ou 
para um repositório privado dentro da rede, ao invés de para o titular. 
As identidades associadas às requisições de chaves seriam legalmente 
protegidas, sob legislação similar às existentes para garantir a privacidade 
dos usuários de bibliotecas (naquele país)48.

A ideia de um terceiro de boa-fé detentor das chaves também se 
prestaria como autoridade certificadora, aos moldes da ICP-Brasil. No 
mesmo sentido, o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos 
português, no Art. 221/1 determinou que os titulares dos sítios 
depositassem junto da Inspeção-Geral chaves que deem o acesso aos 
sítios, permitindo o exercício pelos beneficiários das limitações que lhes 
aproveitam; podendo estes solicitar que o acesso lhes seja facultado (n.º 
3). Na prática a iniciativa revela-se ainda inoperante, porque em caso 
de resistência do titular do sítio só resta a via judicial. Novamente, uma 
entidade administrativa estaria em condições de decidir imediatamente, 
perante os elementos aduzidos, se o acesso deve ser ou não facultado e de 
impor a solução se não for cumprida. Se as partes se não conformarem, a 
discussão só poderá prosseguir em juízo. A regra deve ser injuntiva, não 
permitindo às partes afastarem-na; e devidamente sancionada, para que a 
recusa arbitrária não compense49.

48 BURK, Dan L. COHEN, Julie E. Fair Use Infrastructure for Copyright Management Sys-
tems. Harvard Journal of Law and Technology” Vol. 15, pp. 41-83, 2001; Georgetown 
Public Law Research Paper No. 239731. Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abs-
tract=1007079>. Acesso em: 15 dez. 2018.. 

49 ASCENSÃO, José de Oliveira. As “Exceções e Limites” ao Direito de Autor e Direi-
tos Conexos no Ambiente Digital. Disponível em: <http://www2.cultura.gov.br/
site/wp-content/uploads/2009/02/texto_mesa11_ascensao.pdf>. Acesso em: 15 dez. 
2018..  

http://ssrn.com/abstract=1007079
http://ssrn.com/abstract=1007079
http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2009/02/texto_mesa11_ascensao.pdf
http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2009/02/texto_mesa11_ascensao.pdf
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marcos reguLatórios internacionais

Portanto, à luz das considerações acima, cabe breve análise do 
panorama legal internacional, vastamente influenciado pelos Tratados 
de Internet da OMPI; a maioria dos países estudados acaba por introjetar 
suas medidas de forma bastante parecida. Mas o excesso de rigidez destes 
instrumentos acaba sendo prejudicial, face à dinâmica do mundo digital; no 
que o direito comunitário europeu, bem como o caso canadense, demonstram 
uma vantagem evolutiva, sugerindo caminhos a serem tomados.

3.1 A OMPI e os Tratados de Internet

Os Tratados de Internet da OMPI, como dito, constituem o principal 
marco legal internacional a respeito da proteção dos direitos autorais no 
ambiente digital. Sua motivação foi declaradamente o estabelecimento de 
marco mínimo e universal para direitos de autor e conexos no ambiente 
digital. De modo geral, aplicam uma receita única para sua salvaguarda, 
ainda que em relação a objetos distintos em relação a cada um dos 
Tratados50. Inovam por um lado pela incorporação do direito de colocar 
a obra em rede à disposição do público, e, por outro, pelas medidas de 
cunho tecnológico – proibição de circunvenção de medidas de proteção 

50 Direitos de autor (WCT), performances e fonogramas (WPPT) e performances audio-
visuais (Tratado de Beijing), respectivamente.
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tecnológica (Technological Protection Measures, ou TPMs) e proibição de 
alteração de informações de gerenciamento de direitos (Rights Management 
Information, ou RMIs) como formas de garantir a aplicação dos direitos 
autorais. Sua implementação de maior relevância, em termos de legislações 
internas, é sem dúvida o DMCA (Digital Millenium Copyright Act) americano 
de 1998, o qual ainda introduz o safe harbour para provedores (imunidade 
caso retire conteúdos mediante notificação), conforme verificado abaixo 
no tópico apropriado. 

Estes Tratados são considerados expressões da chamada “Agenda 
Digital” da OMPI, formalmente aprovada pela Assembleia Geral daquele 
órgão em setembro de 1999, e traduzem uma ideologia que toma por base 
teórica a controversa doutrina utilitarista (ou maximalista) do direito 
autoral internacional positivo, segundo a qual os incentivos proprietários 
constituem o principal (ou único) requisito para a criação. A Agenda 
Digital e suas implementações foram objetos de muitas críticas na última 
década, no sentido de limitarem direitos legítimos (por exemplo, da 
proibição de evasão de medidas tecnológicas de proteção, mesmo quando 
tal evasão decorra da aplicação de direitos constitucionais, limites legais 
e de uso justo) e de aplicarem um modelo protetivo único para todos 
os aderentes, apesar de seus diferentes estágios de desenvolvimento 
econômico e graus de evolução social, denunciando certa rigidez e falta 
de flexibilidade dos Tratados por apegarem-se a uma fórmula única de 
enforcement.

Em relação às implementações internas, os Tratados da Internet, 
até mesmo por conta de sua formulação como acessórios à Convenção 
de Berna (dado que uma das justificativas às suas existências autônomas 
é exatamente a complexidade presente nas Convenções de Berna e 
Roma, o que torna difícil alterar de forma significativa suas disposições 
substanciais), não possuem o condão de alterar a política fundamental de 
direitos autorais praticada ou a estrutura dos sistemas jurídicos aos quais 
se aplica. Sua implementação normalmente se dá de forma pontuada. 
Tipicamente, um país pode ter de clarificar o âmbito dos direitos existentes 
para garantir que o direito de disponibilização da obra em rede seja 
incluído. Os Tratados não requerem necessariamente qualquer mudança 
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aplicada aos limites e exceções aos direitos, apesar de que determinado 
país pode optar por fazer atualizações ou ajustes. 

Finalmente, requerem a adição das medidas tecnológicas, 
fornecendo recursos legais adequados e eficazes contra a neutralização 
de medidas de proteção técnica (DRMs), e a supressão deliberada ou 
alteração das informações de gerenciamento de direitos (RMIs), novos 
elementos estabelecidos pelos tratados que não existiam anteriormente 
na legislação da maioria dos países51. Neste ponto, tocamos num ponto 
crucial relativo à gestão coletiva: a documentação, cada vez mais tendente 
para uma padronização e inclusão em bases de dados globalmente 
acessíveis.

Merece análise o argumento financeiro, de que o rationale econômico 
é o maior impulso de motivação para a criação de obras autorais, e do 
conhecimento em geral. Certamente a atividade criativa profissional 
é central ao sistema, especialmente no tocante às indústrias culturais; 
entretanto, não é o único fator a ser considerado. Num estudo promovido 
pelo UK Arts Council com artistas e criadores do Reino Unido, somente 22% 
das pessoas afirmou exercer atividades criativas tendo o ganho financeiro 
como motivação, o que sugere portanto que algo entre três quartos ou 
quatro quintos de todo o universo de obras criadas o foi feito tendo em 
vistas outros fins – satisfação pessoal, necessidade de expressão artística, 
envolvimento com a comunidade, busca do conhecimento, atividades 
educacionais (artigos, monografias, teses, etc.) ou outras razões52. Ao 
embasar políticas públicas na teoria utilitarista, corre-se o risco de 
privilegiar a proteção ao interesse do titular de direitos (investidor) 
em detrimento tanto do público quanto do autor, ferindo o equilíbrio 
necessário a uma política de direitos autorais condizente com o acesso à 
informação, educação e cultura, e à dignidade humana. A cultura se produz 
a partir do acesso às obras culturais, sem o qual não existe público; o 

51 Artigo 11 do WCT e Artigo 18 do WPPT.
52 UK ARTS COUNCIL. Visual artists in shared workspaces - resources and facilities. 

UK, 2007. Disponível em: <http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/docu-
ments/publications/creyorksvispart2_phpeK4wff.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2018.. 

http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/documents/publications/creyorksvispart2_phpeK4wff.pdf
http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/documents/publications/creyorksvispart2_phpeK4wff.pdf
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acesso é fundamental para formação do mercado pagante53. Assim, é certo 
que a atividade criativa profissional aumenta o bem-estar geral; portanto, 
o gestor público deve encontrar maneiras de preservar fluxos financeiros 
aos autores profissionais, cujas obras o público deseja fruir, em vez de 
focar somente em restrições de acesso e enforcement, e ao mesmo tempo 
preservar o direito de acesso, fundamental à educação.

Além disso, os mecanismos de proteção estabelecidos pelos Tratados 
não consideram modos alternativos de como a criação de conhecimento 
e de obras autorais poderiam ser melhor estimuladas e sustentadas no 
contexto digital. As tecnologias digitais trazem consigo questões que 
alteram fundamentalmente a forma como nos relacionamos com as obras 
autorais, já que este entorno possibilita não só a superação de limitações 
características de bens rivais (especialmente impactantes para os aspectos 
de reprodução e distribuição dos bens culturais) como amplia radicalmente 
as possibilidades de interação tanto do público com a obra, do público com 
o autor e do público com o próprio público. 

Observa-se assim o surgimento de obras abertas, de obras criadas 
a partir de obras anteriores (não apenas no sentido da obra derivada ou 
inspirada em obra anterior, mas literalmente construída a partir de trechos 
de artefatos culturais pré-existentes, como é o caso do sampling54) e de novos 
modos de criação coletiva e colaborativa, que colocam em cheque não apenas 
o próprio conceito de paternidade criativa de uma obra como também os 
modelos de negócios estabelecidos no ambiente físico55. 

Neste sentido, cumpre notar que em 2007, a OMPI formalmente 
adotou 45 recomendações (das 111 propostas) relativas à denominada 

53 SOUZA, Allan Rocha de. Direitos autorais e acesso à cultura. “Revista do IBICT”, v.7, 
n.2, setembro, 2011, Rio de Janeiro, p. 416-436. Disponível em: <http://revista.ibict.
br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/438/329>. Acesso em: 15 dez. 2018.. 

54 PESSERL, Alexandre. Arte ilegal? Os tribunais e a cultura do sample. p. 415. In: Anais 
do II Congresso de direito de autor e interesse público. Fundação Boiteux: Floria-
nópolis, 2008

55 PESSERL, Alexandre; BERNARDES, M. B. Transformação criativa na Sociedade da In-
formação. In: III Mostra de Iniciação Científica da Associação Nacional de Pós 
Graduação, 2010, Rio de Janeiro. XXII Congresso Nacional de Pós Graduandos, 2010. 
Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/transformacao_
criativa_na_sociedade_de_informacao.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2018.. 

http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/438/329
http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/438/329
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/transformacao_criativa_na_sociedade_de_informacao.pdf
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/transformacao_criativa_na_sociedade_de_informacao.pdf
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“Agenda do Desenvolvimento”, proposta por Brasil e Argentina, a qual 
contém diretivas no sentido de oferecer tratamento diferenciado a países 
em diferentes estágios de desenvolvimento bem como considerações 
a respeito do acesso ao conhecimento, entre outras. Mas, ainda que 
formalmente aceita, substancialmente aquele órgão ainda apresenta 
dificuldades em implementar tal agenda – o Tratado de Beijing (o “terceiro 
Tratado da Internet”) mantém praticamente inalteradas as disposições 
relatadas acima, acerca do direito de colocação em linha e da proteção 
das medidas tecnológicas, refletindo diretamente as preocupações da 
“Agenda Digital” anterior. Registre-se, contudo, a recente aprovação do 
Tratado de Marrakesh56, primeiro texto normativo internacional a tratar 
especificamente de limites e exceções (com importante participação da 
delegação brasileira nas negociações) como sinal de alteração, ao que 
se espera, do paradigma teórico dominante dentro daquele órgão. Este 
Tratado torna livre a adaptação de obras literárias impressas em formatos 
padrão para modelos acessíveis aos indivíduos com capacidade visual 
limitada ou inexistente, como os formatos com fontes maiores ou impressas 
no sistema braile.

3.2 União Europeia

Para além da enorme carga histórica no desenvolvimento do direito 
autoral, a exemplo da introdução na França da ideia de gestão coletiva de 
direitos autorais (há quase 250 anos) ou do conceito de gestão coletiva forçada 
em 1995, a situação na União Europeia e seus países-membros continua 
sendo bastante interessante e um espaço de inovação legal e jurisprudencial. 
Partindo do pano de fundo da Diretiva 2001/29/CE – e da recente decisão 

56 Formalmente, “Tratado de Marraquexe para facilitar o acesso a obras publicadas às 
pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para aceder ao texto 
impresso”. Note-se que, com a promulgação do Decreto 9.522/2018, publicado em 9 
de outubro de 2018, este é, até a data deste escrito, um dos únicos dois tratados inter-
nacionais de Direitos Humanos internalizados no ordenamento brasileiro que tem a 
hierarquia normativa de Emenda Constitucional.
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sobre DRMs (caso Nintendo v PC Box57), a qual considera haver possibilidade 
de circunvenção do mesmo em função do uso efetivamente realizado, o 
panorama da gestão coletiva passou por um experimento de licenciamento 
de modelo “one-stop-shop” (Acordo de Santiago), de iniciativa de EGCs 
ligadas à música, o qual foi considerado ilícito por razões anticompetitivas, e 
que acabou por desembocar na formulação de uma nova Diretiva específica 
para a gestão coletiva no meio digital. 

3.2.1 A Diretiva 2001/29/CE

Na esteira das discussões no âmbito dos Tratados da OMPI, e três anos 
após a publicação do DMCA norte-americano, a União Europeia publicou a 
Diretiva 2001/29/CE, relativa à harmonização de certos aspectos do direito 
de autor e conexos na Sociedade da Informação, legislação comunitária 
levada a cabo com a finalidade específica de implementação dos Tratados 
da Internet. A Diretiva prevê expressamente a validade dos direitos 
autorais no novo ambiente, esclarece que existe um direito exclusivo de 
controlar a disponibilização de obras e serviços intelectuais em redes 
interativas e permite aos Estados-Membros estabelecer derrogações 
para reproduções temporárias e decidir se devem ou não estabelecer 
outras limitações opcionais, observando em qualquer caso, a regra dos 
três passos. Neste sentido, sua única inovação em relação ao previsto 
nos Tratados de Internet é no reforço da proteção, através de medidas de 
caráter tecnológico, do direito sui generis em relação às bases de dados, o 
qual é bastante criticado e está sendo reavaliado sob o argumento de trazer 
ineficiência para o sistema58 – veja-se especialmente os comparativos com 

57 UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça. Quarta Seção, Caso C355/12. Nintendo v. PC 
Box e 9Net. Relator: M. Safjan. Pesquisa de Jurisprudência. Acórdão de 23/01/2014. 
Disponível em: <https://www.gedipe.org/website/images/gedipe/jurispruden-
cia/C-355-12%20NINTENDO%20v%20PC%20BOX%20Ac%C3%B3rd%C3%A3o.
pdf> Acesso em: 15 dez. 2018. 

58 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade. Revista da Es-
cola de Magistratura Federal da 5ª Região. n. 03. Recife: Esmafe, 2002. p. 139-140. 
As análises da própria União Europeia vieram consolidar a crítica: o primeiro relatório 
de avaliação da Diretiva 96/9/EC (relativa à proteção jurídica das bases de dados), 
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o caso norte-americano, no qual tal direito não existe, o que contribuiu 
diretamente para a construção de um ecossistema mais pujante59.

Sobre a questão de medidas de proteção tecnológica (DRM), a 
Diretiva deixa aos legisladores nacionais a opção de estabelecer uma 
proteção jurídica adequada contra a neutralização de qualquer medida 
tecnológica efetiva projetada para proteger os conteúdos protegidos por 
direitos autorais. Mas tal direito não é absoluto, conforme se observa 
em decisão de janeiro de 2014 da Corte de Justiça Europeia. Tratava-se 
de discussão a respeito de dispositivo da PC Box que suprimia DRM de 
console da plataforma Nintendo, a fim de rodar seu próprio software60. 
A Corte decidiu que essa proteção legal deve respeitar o princípio da 
proporcionalidade sem proibir os dispositivos ou atividades que têm uma 
finalidade comercial ou utilização para além da neutralização da proteção 
técnica para fins ilícitos, nos termos do acórdão abaixo:

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Seção) – 23 de janeiro 
de 2014

«Diretiva 2001/29/CE – Direito de autor e direitos conexos na 
sociedade da informação – Noção de ‘medidas de caráter tecnológico’ 
– Dispositivo de proteção – Aparelho e produtos complementares 
protegidos – Dispositivos, produtos ou componentes complementares 

publicado em 2005, apontou não só que o impacto econômico desse direito é incerto 
como que ele gerou insegurança jurídica no ambiente europeu. Isso fez com que em 
2016 o Parlamento Europeu aprovasse um texto de Resolução (2015/2147(INI)) ins-
tando, em seu item 108, que a Diretiva 96/9/EC fosse revogada. Recentemente, em 25 
de abril de 2018, um novo estudo foi publicado sobre o tema, reforçando as conclu-
sões do relatório de 2005. Cf. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/
study-support-evaluation-database-directive.  

59 HERR, Robin Elizabeth. Is the Sui Generis Right a Failed Experiment? DJØF Pu-
blishing. Copenhagen, 2008. Disponível em: <http://openarchive.cbs.dk/bitstream/
handle/10398/7716/robin_herr.pdf?sequence=1 >.  UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de 
Justiça. Quarta Seção, Caso C355/12. Nintendo v. PC Box e 9Net. Relator: M. Safjan. 
Pesquisa de Jurisprudência. Acórdão de 23/01/2014. Disponível em: https://www.
gedipe.org/website/images/gedipe/jurisprudencia/C-355-12%20NINTENDO%20
v%20PC%20BOX%20Ac%C3%B3rd%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2018.

60 Court of Justice of the European Union. Case C-355/12. Nintendo and Others v PC 
Box Srl and Others. Press release 9/14, 23/01/14. Disponível em: <http://curia.eu-
ropa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-01/cp140009en.pdf >. Acesso em: 
15 dez. 2018.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-support-evaluation-database-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-support-evaluation-database-directive
http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/7716/robin_herr.pdf?sequence=1
http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/7716/robin_herr.pdf?sequence=1
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-01/cp140009en.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-01/cp140009en.pdf
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semelhantes provenientes de outras empresas – Exclusão de toda 
a interoperabilidade entre si – Efeito dessas medidas de caráter 
tecnológico – Pertinência»

A Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspetos do 
direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, 
deve ser interpretada no sentido de que a noção de «medidas eficazes 
de caráter tecnológico», na acepção do artigo 6.°, n.° 3, dessa diretiva, 
pode abranger as medidas de caráter tecnológico que consistem, 
principalmente, em equipar com um dispositivo de reconhecimento 
não só o suporte que contém a obra protegida, como o jogo de vídeo, 
para a proteger contra atos não autorizados pelo titular do direito de 
autor, mas também os aparelhos portáteis ou as consolas destinadas 
a permitir o acesso a esses jogos e a respetiva utilização.

Incumbe ao órgão jurisdicional nacional verificar se outras medidas 
ou medidas não instaladas nas consolas poderiam causar menos 
interferências com as atividades dos terceiros ou de limitações 
dessas atividades, proporcionando uma proteção comparável 
aos direitos do titular. Para esse efeito, é pertinente ter em conta, 
designadamente, os custos relativos aos diferentes tipos de medidas 
de caráter tecnológico, os aspectos técnicos e práticos da sua 
aplicação, bem como a comparação da eficácia desses diferentes 
tipos de medidas de caráter tecnológico no que se refere à proteção 
dos direitos do titular, eficácia essa que, no entanto, não tem de ser 
absoluta. Incumbe também ao referido órgão jurisdicional apreciar 
a finalidade dos dispositivos, dos produtos ou dos componentes 
suscetíveis de neutralizar as referidas medidas de caráter 
tecnológico. A este propósito, será particularmente pertinente, 
em função das circunstâncias em causa, a prova da utilização que 
os terceiros efetivamente lhes dão. O órgão jurisdicional nacional 
pode, designadamente, examinar a frequência com que esses 
dispositivos, produtos ou componentes são efetivamente utilizados 
com inobservância do direito de autor, bem como a frequência com 
que são utilizados para fins que não violam o referido direito61.

61 Texto completo do acórdão disponível em 23/01/14 em <http://curia.europa.eu/
juris/document/document.jsf?text=&docid=146686&pageIndex=0&doclang=pt&-
mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=650101>. Para maior aprofundamento, ver 
ainda: RENDAS, Tito. Lex Specialis(sima): Videogames and Technological Protection 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146686&pageIndex=0&doclang=pt&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=650101
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146686&pageIndex=0&doclang=pt&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=650101
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146686&pageIndex=0&doclang=pt&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=650101
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A Corte, portanto, observa que o âmbito da proteção jurídica das 
medidas técnicas não deve ser avaliada de acordo com os usos definidos 
pelo titular do exclusivo, mas que em vez disso, é necessário examinar o 
propósito de dispositivos previstos para a neutralização de medidas de 
proteção, tendo em conta, de acordo com as circunstâncias em causa, a 
utilização que terceiros realmente farão com eles. Neste aspecto, esta 
decisão representa importante precedente na asseguração de limites 
e exceções, bem como mitiga fortemente a aplicação de medidas anti-
circunvenção, reiterando a importância do domínio público para um 
ecossistema vibrante.

Quanto à obrigação de proteger o gerenciamento sobre informações 
de direitos, a Diretiva também deixou aos legisladores nacionais o 
estabelecimento de medidas legais a respeito. O objetivo destas medidas 
não é proteger as obras, mas as informações que identificam a obra, o 
titular de direitos e/ou as condições de utilização dos conteúdos. Ao deixar 
a regulamentação a cargo da legislação interna, de certa forma a Diretiva 
contribuiu para o problema da falta de padronização da documentação, 
um dos itens endereçados na proposta da nova Diretiva, conforme visto 
abaixo.

Nessa seara, em 16 de novembro de 2016 no âmbito do processo 
C-301/162 o TJUE decidiu que a discricionariedade das legislações nacionais 
sobre direitos autorais não pode conflitar com as normas das Diretivas. 
Nesse caso, autores franceses se opuseram ao Décret 2013-182 do país, 
que regulamentava a digitalização de “livros indisponíveis” no mercado, 
tornando-os novamente acessíveis sob gestão de EGCs. A corte respondeu 
que o decreto se opunha às normas da EU, ressaltando que dispositivos da 
Diretiva 2001/29/CE delimitavam exaustivamente os limites e exceções à 
proteção autoral, não sendo a situação analisada enquadrada em nenhum 
deles, e que eram exigidos todos os esforços possíveis para comunicar 
individualmente os autores em busca de autorização. A tutela das obras 

Measures in EU Copyright Law. European Intellectual Property Review, v. 39, 2015. 
Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2456273>.

62 ECLI:EU:C:2016:878
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pelas entidades de gestão coletiva, além da existência de um mecanismo 
de opt-out quando da digitalização, não atenuava a necessidade da 
manifestação do autor. O tema desse julgamento, assim como o do caso 
Google Books que será abordado a seguir, mostra como as EGcs continuam 
sendo centrais nos mais recentes desenvolvimentos dos direitos autorais, 
cumprindo um papel de equilibrar os diversos interesses, dentre eles o 
público, no campo dos direitos digitais63.

3.2.2 O Acordo de Santiago e a Recomendação 2005/737/EC(3)

O Acordo de Santiago foi firmado em outubro de 2000 por cinco 
EGCs, incluindo a americana BMI e quatro organizações europeias64 (antes, 
portanto, da publicação da Diretiva 2001/29/CE). Este acordo pretendia 
lidar com os problemas que os regimes de licenciamento de direitos 
autorais tradicionais enfrentam no meio digital. Antes do acordo, alguém 
que desejasse licenciar músicas para uso online seria obrigado a negociar 
individualmente com cada sociedade nacional de coleta, uma vez que as 
sociedades controlam o uso da música em seus respectivos países.

O Acordo de Santiago procurou adaptar o quadro tradicional para 
o mundo online, permitindo que cada sociedade participante pudesse 
conceder uma licença única de uso, a qual incluiria os repertórios musicais 
de cada uma das sociedades membro e seria válida em todos os seus 
territórios (one-stop shop). No entanto, apenas a sociedade de gestão 
coletiva do país onde o provedor de conteúdo tinha a sua localização real 
e econômica seria capaz de conceder tal licença. O acordo foi notificado 
à Comissão Europeia em Abril de 2001. Posteriormente, todas as outras 
EGCs da União Europeia aderiram ao acordo (exceto Portugal (SPA) e Suíça 
(SUISA)).

63 NÉRISSON, S. Has Collective Management of Copyright Run Its Course? Not so Fast. 
IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, v. 46, n. 
5, p. 505–507, 23 jul. 2015.

64 Reino Unido (PRS), França (SACEM), Alemanha (GEMA) e Holanda (BUMA).
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Houve um longo processo de análise deste Acordo no âmbito da 
Comissão Europeia, inclusive com chamadas públicas de comentários. 
Ao mesmo tempo em que a Comissão declara seu apoio ao princípio do 
“one-stop shop” para o licenciamento online, também considera que tal 
desenvolvimento deve ser acompanhado por um aumento da liberdade de 
escolha para consumidores e usuários comerciais no que se refere a seus 
prestadores de serviços. De acordo com a Comissão, como resultado do 
Acordo de Santiago, usuários comerciais poderiam solicitar licença apenas 
de EGCs estabelecidas no seu próprio Estado-Membro; e isto constitui uma 
violação das regras europeias de concorrência. A Comissão considerou 
que a exclusividade territorial conferida pela Acordo de Santiago não é 
justificada por razões técnicas e é incompatível com o alcance mundial da 
internet. A falta de concorrência entre EGCs nacionais na Europa dificulta 
a realização de um verdadeiro mercado único no domínio dos serviços de 
gestão de direitos autorais, e pode resultar em ineficiências injustificadas 
no que diz respeito à oferta de serviços de música online, em detrimento 
dos consumidores finais. Dado o fato de que existe apenas uma EGC por 
território (monopolística), e de que todas as EGCs adentraram o Acordo, 
logo cada EGC teria exclusividade absoluta em seu território a respeito da 
possibilidade de ofertar licenças multiterritoriais / multirrepertórios para 
uso de músicas online. Além disso, tais fatos levam a uma padronização 
dos termos de licenciamento, impedindo o mercado de evoluir em 
direções distintas e cristalizando a exclusividade de cada uma das EGCs 
participante65. A Comissão Europeia decidiu em 2008 que os acordos 
de licenciamento cruzado estavam, portanto, em violação do direito da 
concorrência. 

A necessidade de aprimoramento das EGCs foi formalmente 
identificada na Recomendação da Comissão 2005/737/EC(3), a qual 
estabeleceu determinados princípios, tais como a liberdade dos titulares 

65 European Comission. Notice published pursuant to Article 27(4) of Council Regulation 
(EC) No 1/2003 in Cases COMP/C2/39152 — BUMA and COMP/C2/39151 SABAM 
(Santiago Agreement — COMP/C2/38126) (2005/C 200/05). Disponível em: <http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:200:0011:0012:EN:P-
DF>. Acesso em: 15 dez. 2018. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:200:0011:0012:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:200:0011:0012:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:200:0011:0012:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:200:0011:0012:EN:PDF
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de escolher sua EGC, tratamento igualitário das diferentes categorias de 
titulares e distribuição equitativa de royalties. A Recomendação, como 
instrumento de soft law não vinculante, ainda demandou das EGCs que 
disponibilizassem aos usuários informações sobre tarifas e repertórios 
com antecedência em relação às negociações entre as partes. E também 
continha recomendações sobre accountability, representação de titulares 
nos corpos de governança das EGCs e mecanismos de solução de disputas. 
Apesar disso, a Recomendação falhou em ser adimplida de forma regular, 
tornando evidente a necessidade de ação vinculatória66.

3.2.3 Reino Unido e o Relatório Hargreaves

No Reino Unido, merece destaque o chamado Relatório Hargreaves 
(The Hargreaves Review of Intellectual Property and Growth, or Digital 
Opportunity - A review of Intellectual Property and Growth67), um estudo 
independente do sistema de propriedade intelectual britânico com foco na 
legislação de direitos autorais e em como este framework apoia o crescimento 
econômico e a inovação. Conduzido pelo Professor Ian Hargreaves a pedido 
do primeiro-ministro britânico David Cameron, o estudo foi publicado 
em maio de 2011. De acordo com o relatório, o sistema de propriedade 
intelectual do Reino Unido necessita de uma revisão por que atividades de 
lobby em favor dos titulares de direitos tem se mostrado mais persuasiva 
aos legisladores do que avaliações técnicas de impactos econômicos. Neste 
sentido, frisa a importância de um framework de propriedade intelectual 
adaptável às mudanças tecnológicas e mercadológicas, e que tenha tais 

66 Position of the European Parliament adopted at first reading on 4 February 2014 with 
a view to the adoption of Directive 2014/.../EU of the European Parliament and of 
the Council on collective management of copyright and related rights and mul-
ti-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal 
market. Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=-
TA&reference=P7-TA-2014-0056&language=EN&ring=A7-2013-0281#top>. Acesso 
em: 15 dez. 2018.

67 HARGREAVES, Ian. Digital Opportunity - A review of Intellectual Property and 
Growth. UK Intellectual Property Office. Disponível em: <http://www.ipo.gov.uk/
ipreview-finalreport.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2018. 

http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf
http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf
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pontos como norte. O relatório aponta que as políticas de propriedade 
intelectual no Reino Unido não são fundadas em fatos (evidence), mas sim 
fruto de pressão de titulares de direitos. 

Já na introdução, enuncia o problema da pesquisa: as leis 
confeccionadas há mais de três séculos com o propósito específico de criar 
incentivos econômicos para a inovação ao proteger direitos dos criadores 
estão obstruindo a inovação e o crescimento econômico? Sua resposta, em 
suma, é “sim”. De acordo com suas conclusões, políticas de propriedade 
intelectual são ferramentas cada vez mais importantes para estímulo 
do crescimento econômico. Entretanto, a proliferação da utilização de 
direitos de propriedade intelectual pode aumentar os custos de transação 
em propriedade intelectual e impedir o acesso ao mercado de pequenas 
empresas inovadoras. Indústrias criativas digitais representam o terceiro 
maior volume de exportações do Reino Unido (atrás de engenharia 
avançada e serviços financeiros e profissionais). O crescimento de tais 
empreendimentos requer um mercado digital eficiente, que permita o 
licenciamento de direitos autorais de forma rápida e segura. Neste sentido, 
o relatório aponta a necessidade de modificações nas leis de direitos 
autorais à medida em que as tecnologias de comunicação digitais envolvem 
a cópia rotineira de textos, imagens e dados. O framework existente está 
ultrapassado, agindo de fato como uma barreira regulatória para a criação 
de novos empreendimentos baseados na Internet68. 

O relatório afirma que, para apoiar a inovação e promover o 
crescimento econômico com base em fatos, são necessárias mudanças 
institucionais, recomendando maiores poderes ao escritório de 
propriedade intelectual britânico para, por exemplo, dialogar com 
autoridades antitruste; e mudanças legislativas que tornem mais fácil para 
grandes e pequenos titulares de conteúdo licenciarem seus conteúdos 
para terceiros. As transações de mercado necessitam de maior rapidez, 

68 HARGREAVES, Ian. Digital Opportunity - A review of Intellectual Property and 
Growth. UK Intellectual Property Office. p. 03. Disponível em: <http://www.ipo.
gov.uk/ipreview-finalreport.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2018.. Para um maior aprofun-
damento sobre os problemas das justificativa tradicionais dos direitos autorais apli-
cados ao paradigma da internet: LEMLEY, Mark A. IP in a World Without Scarcity. NYU 
Law Review, v. 90, p. 460–515, 2015. 

http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf
http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf
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de maior automação e de menores custos para o estabelecimento de um 
mercado de direitos autorais digitais no qual disputas sejam solucionadas 
de forma célere por mecanismos alternativos, sem custos de litigância. 
Também aponta como pontos cruciais para o avanço nessa área aumentar 
a facilidade de licenciamentos transfronteiriços e licenciamento de 
conteúdos digitais por atacado, mediante mecanismos de gestão coletiva 
por EGCs.

O relatório também incita o governo a atualizar a lei de direitos 
autorais de modo a aumentar a confiança dos consumidores. De acordo 
com o texto, técnicas de mineração de dados e textos científicos são 
proibidas pela lei britânica, a qual optou por não implementar todos 
os limites e exceções permitidos pela legislação comunitária europeia; 
assim, não são permitidos alterações de formatos de músicas ou vídeos 
para usos pessoais, utilização de obras sob proteção autoral em paródias, 
ou que bibliotecas arquivem obras protegidas em formatos digitais. 
Aproveitar toda a extensão dos limites e exceções permitidos pelas normas 
comunitárias traria benefícios culturais e econômicos, além de tornar a 
lei de direitos autorais mais aceitável e de melhor compreensão para o 
público69. O relatório afirma que o regime de direitos autorais não pode ser 
considerado apto para a era digital quando milhões de cidadãos estão em 
situação de contrafação simplesmente por transportar arquivos de música 
ou vídeo de um dispositivo para outro, e que as pessoas estão confusas 
sobre o que é permitido ou não, com o risco da lei cair em descrédito. Neste 
sentido, incentiva por exemplo a adoção da doutrina norte-americana 
do fair use mediante a implementação completa dos limites e exceções 
permitidos sob a lei comunitária, bem como demandar limites e exceções 
adicionais no nível europeu de forma a acomodar desenvolvimentos 
tecnológicos futuros e atividades que não ameacem os interesses dos 
titulares de direitos. O relatório ainda endereça outros itens, como obras 
órfãs, mecanismos de enforcement, patentes, design e acesso ao mercado, 

69 HARGREAVES, Ian. Digital Opportunity - A review of Intellectual Property and 
Growth. UK Intellectual Property Office. P. 04. Disponível em: <http://www.ipo.gov.
uk/ipreview-finalreport.pdf >. Acesso em: 15 dez. 2018.

http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf
http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf
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sempre pautando suas conclusões pela necessidade de elaboração de 
políticas públicas com base em fatos70.

As recomendações do relatório foram amplamente aceitas pelo 
governo britânico, o qual iniciou um processo de consulta pública para 
implementação das alterações e ajustes propostos, desencadeando uma 
ampla reforma em sua legislação de direitos autorais e demais itens de 
propriedade intelectual com propósito explícito de atualizar o framework 
de limites e exceções de direitos autorais, expandindo as hipóteses de usos 
livres de obras protegidas para uma variedade de propósitos econômica 
e socialmente valiosos, sem necessidade de permissão dos titulares. As 
alterações contêm salvaguardas de forma a garantir um balanceamento 
razoável entre os interesses de criadores, titulares, intérpretes / 
executantes, consumidores e usuários de obras protegidas71.

3.2.4 A Diretiva de Gestão Coletiva (Diretiva 2014/26/UE)72

Sob a percepção de que a Recomendação 2005/737/EC73 era 
insuficiente para harmonizar as normas no âmbito da União Europeia, 
foi elaborada e aprovada em 26 de fevereiro de 2014 a Diretiva 2014/26/
UE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à gestão coletiva 
dos direitos de autor e direitos conexos e à concessão de licenças 
multiterritoriais de direitos sobre obras musicais para utilização em 
linha no mercado interno. Entre as preocupações do legislador, uma foi 

70 “Government should ensure that development of the IP System is driven as far as possib-
le by objective evidence. Policy should balance measurable economic objectives against 
social goals and potential benefits for rights holders against impacts on consumers 
and other interests. These concerns will be of particular importance in assessing future 
claims to extend rights or in determining desirable limits to rights.”. Op. cit., p. 08.

71 UK Intellectual Property Office. Explanatory Memorandum on Changes to the Co-
pyright, Designs and Patents Act 1988. Disponível em: <http://www.legislation.gov.
uk/ukdsi/2014/9780111112717/pdfs/ukdsiem_9780111112717_en.pdf>. Acesso 
em: 15 dez. 2018. 

72 Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELE-
X%3A32014L0026>.

73 Ver item 3.2.2.

http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111112717/pdfs/ukdsiem_9780111112717_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111112717/pdfs/ukdsiem_9780111112717_en.pdf
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a de garantir a diversidade cultural, nos termos requeridos pelo Art. 167 
do Tratado da União Europeia (Treaty on the Functioning of the European 
Union (TFEU), bem como assegurar acesso uniforme ao mercado para 
todos os repertórios. 

Suas provisões cobrem duas grandes áreas: nos títulos I, II, IV e IV 
são definidos os requisitos para assegurar o funcionamento adequado 
das EGCs ao mesmo tempo em que busca melhorar sua governança 
e transparência, explicitando também sua função cultural para além 
da econômica74. Essa primeira parte busca abranger todas as EGCs 
independentemente da categoria dos associados e de direitos tuteladas. 
Já o título III busca facilitar a outorga de licenças multiterritoriais para 
direitos sobre obras musicais para uso online no mercado interno, voltada 
para as EGCs dessa categoria. Esse último ponto é absolutamente central, 
alterando radicalmente o funcionamento das entidades e tentando 
responder os desafios da era digital e recentes avanços tecnológicos. 
Com ele abrem-se mais espaços para atuação além do território nacional, 
acompanhando as formas de comunicação no ambiente virtual que há 
muito já largamente ignoram a existência de fronteiras. Mas o título III, 
justamente pela forte transformação, é também alvo de diversas críticas 
relativas ao enfraquecimento e desaparecimento de EGCs menores, porque 
o processo para o licenciamento multiterritorial é custoso e restrito. 
Mesmo as alternativas para as entidades menores resultam em um laço 
de relativa dependências dessas com as maiores agentes do mercado75, 
gerando grande riscos a um ambiente concorrencial saudável.76

Sob o texto aprovado, provedores de serviços devem obter licenças 
de um pequeno número de EGCs operando através das fronteiras europeias 

74 Ver Considerando (3). Todavia, na parte vinculante do texto, o mesmo tema foi escas-
samente abordado, dando larga prioridade para os aspectos econômicos das EGCs. 
Para maior aprofundamento, ver: DIETZ, Adolf. European Commission’s Proposal for 
a Directive on Collecting Societies and Cultural Diversity – a Missed Opportunity. Em: 
International Journal of Music Business Research, 3(1), pp. 7-25, 2014.

75 Artigos 29 e 30 da Diretiva.
76 MENDIS, D. Directive 2014/26/EU on collective management of copyright and related 

rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the 
internal market. p. 290-312. Em: EU Regulation of E-Commerce – A commentary. 
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017. 
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em vez de terem que negociar com organizações separadas para cada 
Estado-membro. As EGCs deverão emitir licenças sob as mesmas condições 
para todos os repertórios. Estabelece ainda obrigações de pagamento 
agilizados, nunca mais de nove meses após o final do ano fiscal no qual 
os direitos foram coletados. Permite também uma ingerência maior dos 
titulares na gestão dos seus direitos e a liberdade de selecionar a EGC que 
deseje, dentro de todo o território europeu. De especial nota é a obrigação 
das EGCs de respeitarem licenças não-comerciais, tais como a Creative 
Commons77, e a possibilidade de titulares de direitos autorais confiarem 
a gestão destes para Entidades de Gestão Independentes78. Este é um dos 
aspectos com maior potencial na Diretiva, permitindo, ao menos em teoria, 
maior flexibilidade e a criação de formas inovadoras de gerenciamento 
de direitos autorais pelos seus titulares. Os críticos, todavia, apontam 
problemas em novidades como o estímulo ao gerenciamento individual 
desses direitos, apontando que potencialmente seriam beneficiados 
apenas os grandes criadores de conteúdo e editores do mercado artístico, 
além de poder ser utilizado como forma de prejudicar as EGCs ao só 
permitir a tutela de direitos por essas entidades quando eles fossem pouco 
lucrativos.79

Nota-se sobremaneira que as soluções desta Diretiva foram fruto 
de largas negociações, situação refletida na aprovação por 640 dos 680 
votos do Parlamento Europeu. Elas traduzem tanto o desejo da indústria 
pela adoção do modelo one-stop-shop, mas balanceadas pelas disposições 
relativas à proteção da diversidade cultural e garantia de acesso 
igualitário aos mercados e aos repertórios, sugerindo um caminho para 
atuação do legislador pátrio. Isso não impediu, entretanto, que a Diretiva 

77 Largamente abordado no Considerando (19), e previsto no artigo 5º(3) da Diretiva.
78 Ver Considerando (15) e (16), e artigo 2º(4) da Diretiva. As Entidades de Gestão Inde-

pendentes funcionam também como intermediários dos direitos autorais e, apesar de 
apresentarem importantes diferenças em relações às EGCs e geralmente conviverem 
lado a lado (ou até se reforçarem), acabam na prática competindo nos aspectos econô-
micos. Alguns exemplos de EGIs, de categorias diferentes, são a Itunes Store, o Spotify 
e o entidades de Creative Commons.

79 GUIBAULT, Lucie; GOMPEL, Stef van. Collective Management in the European Union. p. 
140-174. GERVAIS, Daniel (ed.) Collective Management of Copyright and Related 
Rights. Kluwer Law International, 2015.



60 MARCOS WACHOWICZ | ALEXANDRE R. PESSERL 

permanecesse com algumas graves falhas, já apontadas desde antes de 
sua entrada em vigor80. Dentre elas, se sobressaem a falta de cuidado com 
barreiras culturais, a falta de adequado detalhamento sobre as diferenças 
entre tipos de autoria e entre algumas titularidades de direitos, e o 
foco demasiado dado às EGCs que desejam participar das atividades de 
licenciamento multiterritorial, ignorando em grande parte as questões 
transfronteiriças das entidades que não tem esse interesse específico ou 
capacidade econômicas.

Os países membros da União Europeia tiveram até 2016 para adaptar 
sua legislação à Diretiva de Gestão Coletiva, aproximando bastante as 
divergentes soluções existentes sobre a temática. A título de curiosidade, 
menciona-se ter sido tornado público que a Comissão Europeia decidiu 
instaurar ações contra Bulgária, Luxemburgo, Roménia e Espanha em 07 
de dezembro de 2017, por não ter ocorrido a notificação da harmonização 
das normas da Diretiva 2014/26/UE com seu ordenamento interno no 
tempo limite previsto. A mesma ação foi tomada contra a Polônia em 25 de 
janeiro de 2018. A Espanha, diante do processo, publicou o Real Decreto-
ley 2/2018 em 13 de abril de 2018, harmonizando assim sua legislação 
interna com a da União Europeia.

3.2.5 A Diretiva dos direitos de autor no Mercado Único Digital81

A Diretiva sobre direitos de autor no Mercado Único Digital 
2016/00280 (COD) ora formalmente aprovada pelo Conselho da EU em 
15 de abril de 2019, foi o centro de um inflamado debate com intensas 
mobilizações de vários setores da sociedade. Como as normas sobre internet 
na União Europeia acabam tendo notório impacto sobre o resto do mundo, a 

80 Ver relatório sobre a proposta de diretiva da Organização do Consumidor Europeu 
(BEUC - Bureau Européen des Unions de Consommateurs) que, apesar de congratular 
os avanços e intenções, afirma que não são resolvidos diversos problemas graves que 
deveriam ser idealmente abordados naquele momento. Cf.: <https://ameliaanders-
dotter.eu/sites/default/files/beuc_-_crm.pdf>. 

81 Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A520 
16PC0593>.

https://ameliaandersdotter.eu/sites/default/files/beuc_-_crm.pdf
https://ameliaandersdotter.eu/sites/default/files/beuc_-_crm.pdf
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controvérsia está presente para muito além do âmbito regional. Há defesas 
de posições extremas para ambos os lados: há aqueles que defendem que 
os mencionados dispositivos são necessários para a remuneração digna 
e mesmo sobrevivência dos autores criadores, enquanto outros afirmam 
que este será potencialmente o fim da internet. Importante notar também 
as críticas oriundas de uma grande variedade de acadêmicos82. As EGCs 
não estão todas no mesmo lado, embora a maioria tenda para defesa da 
Diretiva83, com algumas defendendo que essa legislação perpetuará o 
interesse das grandes empresas em detrimento daquele dos artistas84.

Os maiores motivos do conflito são o artigo 11º e especialmente o 
artigo 13º da Proposta de Diretiva. Apelidado de “taxa de link”, o artigo 11º 
trata de um direito de remuneração a produtores de conteúdo (especialmente 
editoras e jornais) quando links de suas criações são compartilhados na 
internet na forma de thumbnails com trechos de textos ou imagens. É o que 
ocorre, por exemplo, ao se compartilhar uma notícia no Facebook ou no 
Whatsapp.  Já o artigo 13º, que é o principal foco da controvérsia, exige que 
as plataformas de compartilhamento de conteúdo (como o Youtube) adotem 
medidas adequadas e proporcionais para evitar que material protegido por 
direito autoral seja disponibilizado através de seus serviços. Isso significa 
uma mudança do atual paradigma de responsabilidade em DRMs, que é a 
responsabilização pela não retirada de material ilícito pelos provedores 
ser possível apenas após sua notificação, e apresenta riscos em relação à 
liberdade de expressão e a entrada de novos agentes no mercado.85

82 A exemplo da análise feita por Reto M. Hilty e Valentina Moscon do Intituto Max Plan-
ck de Inovação e Competição, ainda sobre o primeiro texto colocado para votação. 
Cf. <https://pure.mpg.de/rest/items/item_2574154/component/file_2574153/
content>.

83 Como a Sociedade Portuguesa de Autores e do Grupo Europeu de Sociedade de Au-
tores e Compositores: <https://www.spautores.pt/comunicacao/noticias/spa-apela-
-para-que-haja-consenso-na-proposta-da-directiva-sobre-o-mercado-unico-digital> 

84 Como a Gestão de Direitos dos Artistas (GDA), que em Portugal gerencia os direitos 
de propriedade intelectual de músicos, autores e bailarinos. <http://www.gda.pt/pt/
gda/noticias/arquivo/diretiva-europeia-sobre-mercado-digital-perpetua-injusticas> 

85 Para uma síntese dos problemas e pontos positivos da Diretiva, ver: SAMUELSON, P. 
The EU’s controversial digital single market directive. Communications of the ACM, 
v. 61, n. 11, 20–23, 2018.

https://www.spautores.pt/comunicacao/noticias/spa-apela-para-que-haja-consenso-na-proposta-da-directiva-sobre-o-mercado-unico-digital
https://www.spautores.pt/comunicacao/noticias/spa-apela-para-que-haja-consenso-na-proposta-da-directiva-sobre-o-mercado-unico-digital
http://www.gda.pt/pt/gda/noticias/arquivo/diretiva-europeia-sobre-mercado-digital-perpetua-injusticas
http://www.gda.pt/pt/gda/noticias/arquivo/diretiva-europeia-sobre-mercado-digital-perpetua-injusticas
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Diante de tamanha movimentação em torno desses dois artigos, 
vários outros dispositivos da Diretiva não estão recebendo a atenção 
merecida. O artigo 7º (junto com os Considerandos 25, 26 e 27) é um 
desses exemplos, muito importante para a temática das EGCs e difusão 
de informação. Ele prevê a flexibilização da escolha de mecanismos que 
facilitem ao licenciamento de obras que deixaram de ser comercializadas 
para instituições responsáveis pelo patrimônio cultural, alargando o sistema 
para abranger os direitos dos titulares de direitos não representados pelas 
entidades de gestão coletiva, desde que preenchidas algumas condições. 
Parece possível identificar aqui uma escolha no sentido da gestão coletiva 
de tipo forçada, ainda que para fins socialmente benéficos86.

A Diretiva teve seu primeiro texto publicado em 14 de setembro de 
2016, tendo sido desenvolvida (ainda que sem o suporte da Alemanha, 
Finlândia, Holanda, Eslôvenia, Bélgica e Hungria) e enviada para votação 
pelo Parlamento Europeu durante o ano de 2018. A primeira votação, 
em 05 de julho de 2018, decidiu por pequena margem não proceder 
para o estágio de negociação, e sim reabrir o debate até 12 de setembro 
de 2018. Nesse segundo momento, esclarecendo e corrigindo várias das 
ambiguidades, uma versão aprimorada do texto foi aprovada por 438 votos 
a favor e 226 contra, iniciando os diálogos do Parlamento com a Comissão 
Europeia e o Conselho da União Europeia para conclusão dos trabalhos, o 
que deve ocorrer no início de 2019.

3.2.6 Alemanha

A Alemanha apresenta algumas particularidades em direito digital 
e gestão coletiva de direitos autorais que merecem ser mencionadas em 
seção própria. A primeira delas é um exemplo de como as Diretivas da União 
Europeia podem dificultar certos acessos do público que antes legítimos 
pela legislação nacional. Bibliotecas alemãs eram autorizadas, em ambiente 

86 Ver as anotações sobre o sistema globalizante, e sua ligação ventral com a gestão cole-
tiva forçada, de direitos autorais e ECGs em: ASCENSÃO, José de Oliveira. Representati-
vidade e legitimidade das entidades de gestão coletiva de direitos autorais. Revista da 
Ordem dos Advogados. A. 73, nº 1, Lisboa, p. 149-183, Jan./Mar. 2013. p. 152 e 165.
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analógico, a fotocopiar artigos e partes de textos de obras protegidas que 
estavam em seu acervo e enviar por correio para requisitantes, mediante 
o pagamento dos direitos patrimoniais. Mas o mesmo ato foi proibido no 
ambiente digital, que justamente tornava todo o processo menos custoso e 
mais célere, devido às normas da Diretiva 2001/29/CE não considerarem 
que esse uso se enquadraria como cópia privada.87

O ordenamento alemão nessa seara se caracteriza por ser um dos 
mais avançados e compreensíveis do mundo, conseguindo alcançar um 
razoável equilíbrio entre os interesses envolvidas e possibilitando a 
modernização e efetividade das entidades. Apesar da GEMA (Gesellschaft 
für Musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) 
se destacar pelo seu tamanho e influência, sendo a maior EGC alemã, 
existem no país outras 13 entidades de gestão coletiva que geralmente 
têm o monopólio da sua categoria, sendo por isso supervisionadas por 
um órgão governamental (Das Deutsche Patent- und Markenamt – DPMA). 
Observa-se nele a adoção de um sistema sui generis para regulamentar a 
aquisição de direitos pelas EGCs, centrada na proteção equitativa de todos 
os titulares de direito de determinada categoria de gestão coletiva, desde 
que preenchidos certas condições. Há também o uso no país da técnica de 
presunção legal de gestão de toda uma certa categoria pela EGC que afirma 
ser sua responsável, com a inversão do ônus da prova para aqueles que 
desejam contestar essa afirmação.88

Importante, diante dos pontos positivos que foram levantados, 
perceber o papel da Alemanha na promoção e defesa das ideias que 
levaram à Diretiva da Gestão Coletiva. O sistema do país é detalhadamente 
regulamentado e já se aproximava bastante da essência daquilo que foi em 
2014 firmado nas normas comunitárias. Isso pode ser percebido na posição 
emitida pela GEMA elogiando a proposta de diretiva de 2012 e lembrando 
que já estimulava a União Europeia a tomar esse caminho desde 2010, 

87 PEREIRA, A. L. D. Arquivos e Bibliotecas digitais: Os direitos autorais e a sentença Goo-
gle. Revista Eletrônica do IBPI, n. 7, p. 337–356, 2012. p. 346.

88 LIU, W. Models for Collective Management of Copyright from an International Perspec-
tive: Potential Changes for Enhancing Performance. Journal of Intellectual Property 
Rights, v. 17, p. 46–54, 2012. p. 47-48.
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criticando ainda que medidas mais profundas não foram tomadas89. Em 24 
de maio de 2016, foi promulgada a nova lei de entidades de gestão coletiva 
(Verwertungsgesellschaftengesetz - VGG) para harmonizar o ordenamento 
nacional com o europeu. Essa nova legislação, além do evidente efeito 
de aumentar a integração e atuação da EGCs alemãs a nível comunitário, 
também exigiu maior transparência, aumentando a abrangência de 
fiscalização do DPMA para entidades independentes (nos pontos em 
que o VGG também se aplica à elas, como exigências sobre informação e 
comunicação) e para entidades subsidiárias das EGCs.

3.3 América do Norte

Conforme dito acima, o DMCA americano é a principal referência e 
modelo de implementação dos Tratados, estabelecendo marco legal pioneiro 
o qual acabou por ser adotado em larga escala. Mas é no Canadá que se 
encontram discussões inovadoras, especialmente à luz de recentes decisões 
da Suprema Corte deste país e das alterações na sua lei de direitos autorais.

3.3.1 Estados Unidos

A primeira legislação observada a implementar as obrigações dos 
Tratados de Internet da OMPI foi o Digital Millenium Copyright Act (DMCA) 
norte-americano, de 1998, o qual estabeleceu as bases para este novo 
regime de proteção de direitos autorais no ambiente digital. Destacam-
se as soluções que o DMCA deu a questão das DRMs. A lei proíbe não só 
o acesso desautorizado a conteúdos protegidos, mas também o fabrico 
ou fornecimento de dispositivos utilizados para contornar as medidas 
protetivas (anti-circunvention rights). Esta norma tem sido criticada por 
reduzir a possibilidade de exercício das exceções previstas e restringir a 
aplicação de situações de fair use, sem quaisquer penalidades em caso de 
abuso de direito por parte do titular. Exemplos desses abusos podem ser 

89 Cf. <https://ameliaandersdotter.eu/sites/default/files/gema_position_paper_en.pdf>. 

https://ameliaandersdotter.eu/sites/default/files/gema_position_paper_en.pdf
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encontrados em “Cultura Livre” de Lawrence Lessig, uma das obras mais 
importantes sobre a relação entre a liberdade de expressão, os direitos 
autorais e a indústria do entretenimento90. 

Alguma influência do DMCA (e, por consequência, dos Tratados de 
Internet) pode ser percebida na própria Lei 9.610/98 (LDA) brasileira; é 
o caso dos Arts. 3091 e 10792, em relação, respectivamente, ao direito de 
colocação da obra em linha e dos dispositivos de proteção tecnológica e 
gestão de direitos. Tal influência se repete em diversos países e é alvo de 
pesada crítica pela doutrina, pois ligada às pressões comerciais dos EUA 
para que seu sistema de copyright fosse importado para outros países. Essa 
importação foi feita com demasiado foco nos interesses empresariais, sem 
a devida preocupação com as particularidades nacionais, especialmente 
das nações em desenvolvimento.

Os EUA também foram palco do litígio sobre o Projeto Google Books, que 
em acordo com algumas das maiores bibliotecas do mundo decidiu forma uma 
gigantesca base de dados de livros digitalizados, o que representa, ao menos 
em tese, um grande avanço em relação à difusão e preservação da cultura e 
conhecimento. Esse projeto foi considerado ilegal por EGCs, representando 
interesses de autores e editores, sendo ajuizada uma ação que resultou em 
um Amended Settlement Agreement, mais conhecido por Acordo Google. Esse 

90 LESSIG, Lawrence. Cultura Livre: Como a grande mídia usa a tecnologia e a lei para blo-
quear a cultura e controlar a criatividade. São Paulo: Editora Trama Universitária, 2005.

91 Art. 30. No exercício do direito de reprodução, o titular dos direitos autorais poderá 
colocar à disposição do público a obra, na forma, local e pelo tempo que desejar, a 
título oneroso ou gratuito.

92 Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, responderá por 
perdas e danos, nunca inferiores ao valor que resultaria da aplicação do disposto no 
art. 103 e seu parágrafo único, quem: I - alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de 
qualquer maneira, dispositivos técnicos introduzidos nos exemplares das obras e pro-
duções protegidas para evitar ou restringir sua cópia; II - alterar, suprimir ou inutili-
zar, de qualquer maneira, os sinais codificados destinados a restringir a comunicação 
ao público de obras, produções ou emissões protegidas ou a evitar a sua cópia; III - 
suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer informação sobre a gestão de direitos; 
IV - distribuir, importar para distribuição, emitir, comunicar ou puser à disposição do 
público, sem autorização, obras, interpretações ou execuções, exemplares de interpre-
tações fixadas em fonogramas e emissões, sabendo que a informação sobre a gestão de 
direitos, sinais codificados e dispositivos técnicos foram suprimidos ou alterados sem 
autorização.
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acordo, entretanto, também foi contestado judicialmente especialmente por 
questões de concorrência e situação de monopólio do Google, e uma das 
razões de sua anulação foram os mecanismos que presumiam a autorização 
dos autores para uso de suas obras, possibilitando apenas um mecanismo de 
opt-out. O juiz, em sua sentença, sugeriu que seria mais adequado criar um 
sistema de opt-in, com apoio de EGCs,93

De modo geral, o sistema norte-americano de gestão coletivo é 
singular, pois não acoberta monopólio na gestão coletiva. Existem três 
entidades privadas que atuam em competição no mercado musical – 
ASCAP, BMI e SESAC, sendo que as duas primeiras detêm 96% do mercado. 
Críticas a este sistema afirmam que, apesar de promover a concorrência 
entre as entidades na busca por filiações, tal situação desperdiça recursos 
com marketing e promoção, em vez de canalizá-los para atividades de 
arrecadação e distribuição. Não há, assim, um consenso na doutrina sobre 
o melhor sistema reforçar mais ou menos a competitividade interna94. 
Existem diversos outros modelos de negócios no mercado, como o 
Copyright Clearance Center (CCC) – que atua no licenciamento de direitos 
não-exclusivos em relação ao mercado educacional, primariamente, ou 
ainda a Harry Fox Agency, que representa editores musicais.

3.3.2 Canadá

A recente alteração de 2012 na lei canadense de direitos autorais 
inclui a distinção de usos comerciais e não-comerciais, novas provisões 
de exceções (fair dealing) e uma nova exceção específica para instituições 
de ensino, permitindo-as a utilizar materiais disponíveis livremente na 
Internet. Entretanto, há consideráveis críticas em relação às provisões 
relativas à DRMs, consideradas extremamente restritivas, em favor de 

93 PEREIRA, A. L. D. Arquivos e Bibliotecas digitais: Os direitos autorais e a sentença Goo-
gle. Revista Eletrônica do IBPI, n. 7, p. 337–356, 2012.

94 LIU, W. Models for Collective Management of Copyright from an International Perspec-
tive: Potential Changes for Enhancing Performance. Journal of Intellectual Property 
Rights, v. 17, p. 46–54, 2012. p. 53.
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interesses norte-americanos95, as quais potencialmente poderiam tornar 
ineficazes o exercício das novas exceções. Essa lei está atualmente passando 
por um processo de revisão iniciado em 2017, conforme define sua section 
92, por terem passados 5 anos após sua promulgação.

A lei hoje apresenta uma ampla gama de provisões orientadas ao 
usuário (final) que legalizam atividades comuns. Por exemplo, time shifting, 
ou a gravação de programas de televisão, é reconhecida como conduta 
lícita; o mesmo ocorre com format shifting, (troca de formato de arquivos), 
a cópia para usos privados, e a criação de cópias de backup. Tais alterações 
serão de valia para aqueles buscando digitalizar conteúdos, transferir 
conteúdos para aparelhos portáteis, e armazenar dados com segurança. 
A lei amplia também as hipóteses de usos livres (fair dealing, naquela 
legislação), o qual agora inclui usos educacionais, paródias e sátiras aos 
já existentes (pesquisa, estudo privado, uso jornalístico, crítica e revisão 
(análise)).

Em 12 de julho de 2012 a Suprema Corte do Canada proferiu cinco 
decisões sobre direitos autorais no mesmo dia (a “pentalogia” do copyright), 
as quais colocaram ênfase na importância da preservação do fair dealing 
como garantidora de direitos dos usuários. Todos os casos tinham EGCs como 
parte, tornando esses precedentes particularmente importantes para essas 
entidades. Tais decisões afirmam textualmente que situações de fair dealing 
devem ser tratadas não como exceções, mas como direitos dos usuários, 
sujeitos a uma interpretação ampla; que os propósitos do usuário final, e 
não aqueles dos intermediários comerciais ou não-comerciais que de fato 
realizam a cópia e a fornecem ao usuário, é que são de relevância primordial 
na determinação do uso livre; e que fatores tais como a disponibilização 
de licenças de uso ou mesmo o impacto total de usos não-licenciados no 
mercado existente ou potencial para a obra não apresentam tanta relevância 
quanto no mercado norte-americano96.  Tais interpretações, à luz da nova lei, 

95 GEIST, Michael. Entrevista ao Huffington Post. Bill C-11: Copyright Legislation 
And Digital Lock Provisions Face Opposition In Canada. Disponível em: <http://
www.huffingtonpost.ca/2012/06/17/bill-c-11-copyright-modernization-act-cana-
da_n_1603837.html>. Acesso em: 15 dez. 2018. 

96 Entertainment Software Association v Society of Composers, Authors and Music Pub-
lishers of Canada, 2012 SCC 34; Rogers Communications Inc. v Society of Composers, 

http://www.huffingtonpost.ca/2012/06/17/bill-c-11-copyright-modernization-act-canada_n_1603837.html
http://www.huffingtonpost.ca/2012/06/17/bill-c-11-copyright-modernization-act-canada_n_1603837.html
http://www.huffingtonpost.ca/2012/06/17/bill-c-11-copyright-modernization-act-canada_n_1603837.html
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imprimem considerável flexibilidade ao sistema, que permite aos cidadãos 
daquele país maior uso de obras sem permissão prévia ou responsabilização.  
Há de se notar, contudo, que certa insegurança jurídica foi criada em relação 
aos parâmetros para caracterizar o fair dealing.97

A lei também inclui um novel direito ao conteúdo gerado por usuários, 
o qual estabelece um safe harbour para criadores de conteúdos não 
comerciais gerados por usuários, tais como músicas remixadas, vídeos de 
mashup, ou filmes caseiros com músicas comerciais ao fundo. Tal provisão 
ficou conhecida como a “exceção Youtube”, ainda que não se limite a vídeos. 
A restrição mais significativa introduzida envolve as regras de cadeados 
digitais (DRMs) que proíbem a circunvenção de dispositivos de proteção 
tecnológicas. Existem algumas exceções (incluindo a possibilidade de 
quebra do DRM para proteção de informações pessoais, desbloqueio de 
celulares, e acesso ao conteúdo caso a pessoa apresente deficiências de 
percepção), mas tais são extremamente limitadas e restritivas. O enfoque 
relativo ao download não autorizado é centrado num sistema de notice-
and-notice, o qual permite que titulares enviem notificações de supostos 
desrespeitos a direitos para provedores de Internet, os quais devem 
encaminhar tais notificações aos seus assinantes. O provedor de Internet 
não tem a obrigação de informar quem é o assinante ou tomar qualquer 
medida ulterior98.

As entidades de gestão coletiva do Canadá também apresentam 
algumas particularidades. A mais relevante delas é a existência de um órgão 
regulador chamado Comissão de Direitos Autorais do Canadá, cujo atual 
formato tem origem na Copyright Act de 1989 e que decide sobre litígios 
entre autores e usuários com força quase-judicial, tendo como jurisdição 

Authors and Music Publishers of Canada, 2012 SCC 35; Society of Composers, Authors 
and Music Publishers of Canada v Bell Canada, 2012 SCC 36; Alberta (Education) v 
Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 SCC 37; Re:Sound v 
Motion Picture Theatre Associations of Canada, 2012 SCC 38.

97 Como se pode observar quando a Corte Federal do Canadá anulou os parâmetros fi-
xados pela Universidade de York. Ver: Canadian Copyright Licensing Agency v York 
University 2017 FC 669

98 GEIST, Michael. What the New Copyright Law Means For You. Disponível em: 
<http://www.michaelgeist.ca/content/view/6695/135/>. Acesso em: 15 dez. 2018. 

http://www.michaelgeist.ca/content/view/6695/135/
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todas as áreas relacionadas à gestão coletiva de direitos autorais99. As 
decisões dessa Comissão abrangem temas como o compartilhamento peer-
to-peer e neutralidade da rede, e tem uma função principalmente econômica 
de regular as relações de mercado. A legislação canadense também não 
estabelece a natureza legal (se privada ou pública) das EGCs, razão pela 
qual existem diversificados modelos em funcionamento no país, o que 
significa que até o modo de aquisição de direitos pelas entidades é variado, 
tendo como pano de fundo um modelo parecido com o de presunção legal 
alemão mas mais justo por permitir o opt-out dos autores.100

3.4 América Latina

A imensa maioria dos países da região conta com leis de direitos 
autorais promulgadas em sua maioria na década de noventa (na esteira 
dos Tratados de Internet da OMPI), que reconhecem aos autores, artistas 
intérpretes e executantes e produtores fonográficos a possibilidade de 
controlar a utilização das obras e prestações no ambiente digital, com 
alterações significativas que atualizam a matéria acontecendo apenas nos 
últimos anos. De forma geral, se ajustam aos compromissos internacionais 
que os países contrataram em acordos bilaterais e multilaterais. Em relação 
aos DRMs, observa-se uma discussão a respeito da verdadeira autotutela 
que eles representam; alguns textos legais, como o do Peru, expressamente 
assim os nomeiam101. Não obstante tais fatos, é preciso assinalar que o 
processo de formação das leis sobre direitos de autor e conexos na América 

99 A existência de órgãos especializados no tema, contudo, não é uma exclusividade ca-
nadense, pois essa é uma solução eficiente e efetiva para os litígios autorais. Outras 
nações, como a Alemanha e o Reino Unido, também apresentam tribunais de caráter 
arbitral voltados principalmente para a resolução de litígios entre EGCs e titulares de 
direitos.

100 LIU, W. Models for Collective Management of Copyright from an International Perspec-
tive: Potential Changes for Enhancing Performance. Journal of Intellectual Property 
Rights, v. 17, p. 46–54, 2012.

101 VIGNOLI, Gustavo y de Freitas, Eduardo, Las entidades de gestión colectiva. Su im-
portancia. Desafíos ante las nuevas tecnologías. Herramienta de los autores en 
el entorno analógico y digital, 2007. Disponível em: <http://rnu.com.uy/innovapor-
tal/file/13981/1/anexo_gestion_colectiva.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2018. 

http://rnu.com.uy/innovaportal/file/13981/1/anexo_gestion_colectiva.pdf
http://rnu.com.uy/innovaportal/file/13981/1/anexo_gestion_colectiva.pdf
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Latina segue evidenciando em sua origem a ausência dos autores e artistas, 
que continuam sem ter um papel preponderante; como consequência, ainda 
que se obtenha o propósito propalado na norma de outorgar maiores graus 
de proteção, seus destinatários naturais (autores e artistas) não possuem 
a convicção de que a legislação de seu país está em função de garantir o 
gozo e exercício de seus direitos102. Outro aspecto negativo a destacar é a 
forma como autores e artistas assistem à diminuição das possibilidades 
de controle de suas obras e prestações, em contraste com o aumento de 
direitos a eles reconhecidos. Há aqui um grande paradoxo: leis com muito 
conteúdo substantivo, mas escassas possibilidades de controle103.

Quanto ao sistema de gestão coletiva, com a exceção de Cuba, 
todas as EGCs que operam na América Latina são entidades privadas (e 
tipicamente sem fins lucrativos), embora com necessidade de autorização 
estatal para serem criadas, havendo uma pluralidade delas em cada país104. 
Apesar da forte semelhança de estrutura e desenvolvimento, a exemplo da 
grande maioria das EGCs na região atuarem na área musical, há diferenças 
importantes particularmente em relação ao grau de fiscalização e 
controle do Estado entre os sistemas analisados. Apesar de quase todas se 
restringirem à gestão de direitos limitadas a seus territórios, há exemplos 
de entidades que ultrapassam as fronteiras nacionais, como o Sistema de 
Gestão Coletiva no Caribe, que teve estímulos da OMPI na sua formulação. 

Há uma notável falta de políticas governamentais em relação à gestão 
coletiva como um todo, e abundam críticas à falta de transparência na 
distribuição de recursos, conflitos de interesses e abusos cometidos pelas 

102 Artículo 38 da Lei de Direitos Autorais (Decreto Legislativo nº 822) do Peru: “El titular 
del derecho patrimonial tiene la facultad de implementar, o de exigir para la repro-
ducción o la comunicación de la obra, la incorporación de mecanismos, sistemas o dis-
positivos de autotutela, incluyendo la codificación de señales, con el fin de impedir la 
comunicación, recepción, retransmisión, reproducción o modificación no autorizadas 
de la obra”

103 LÓPEZ, Fernando Zapata. Realidad Institucional del Derecho de Autor en America La-
tina. In: Diagnóstico del Derecho de Autor en América Latina. Cerlac: Colombia, 
2007.

104 Observou-se uma variação entre 5 a 14 EGCs por país analisado, dentre os elencados 
no início da pesquisa, havendo uma correlação da quantia de entidades com o tama-
nho da população.
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EGCs; assim, ações governamentais sobre o tema ainda estão focadas na 
controladoria do setor, passando ao largo da discussão a respeito da gestão 
coletiva no entorno digital. As poucas discussões nessa temática têm como 
foco o controle repressivo da atividade digital do usuário, em vez de buscar 
entende-la e criar alternativas que usem as tecnologias de forma inovadora 
e positiva.  A região apresenta vários músicos que têm pouco contato com o 
sistema de gerenciamento coletivo de direitos autorais, ou mesmo aversão 
a ele, utilizando bastante então o meio digital para divulgar sua obra, o que 
torna a escassez de regulamentação e de políticas públicas sobre o tema 
um problema ainda mais grave.105

O modelo de entidades monopolistas (geralmente não de direito, mas 
de fato) com gerenciamento completo do repertório, como predominante 
na América Latina, traz não só questionamentos por parte dos usuários 
obrigados a pagar estas entidades privadas, mas também por parte dos 
próprios autores que tais entidades dizem representar. Problemas como 
a gestão monopolista, a falta de auditoria pública, falta de informação das 
formas de distribuição, bem como a histórico falta de transparência de 
muitas dessas entidades tem gerado muitas críticas e reclamações106. Países 
como Chile e Colômbia apresentam leis que determinam maior controle e 
fiscalização do Estado sobre as EGCs, enquanto Argentina e Brasil dispõe 
de meios muito mais tímidos nesse sentido. Durante o início do século XXI 
(e, principalmente, após os anos 2010) vários dos países da América Latina 
promoveram reformas ou passaram por crises em seus sistemas de gestão 
coletivas, incluindo Brasil, Chile, Peru, Argentina, Equador e Colômbia.

Dentro da América Latina há de se notar a legislação específica da 
Comunidade Andina (CAN), bloco econômico sul-americano fundado pelo 
Acordo de Cartagena em 1969 e hoje composta por Bolívia, Colômbia, 

105 BOTERO, Carolina (coord.). La gestión colectiva ante el desafío digital en América 
Latina y el Caribe (Parte I, Informe de Investigacíon). Bogotá: Fundacíon Karisma.  
p. 55-141.

106 BUSANICHE, Beatriz. Repensando la gestión colectiva del derecho de autor. Fun-
dación Vía Libre. Disponível em: <http://www.vialibre.org.ar/2013/04/15/repen-
sando-la-gestion-colectiva-del-derecho-de-autor/>.  Acesso em: 15 dez. 2018. No 
Uruguai, escrito pelo Movimiento Derecho a la Cultura, conferir: <https://derechoala-
cultura.org/tag/sociedades-de-gestion-colectiva/>. 

http://www.vialibre.org.ar/2013/04/15/repensando-la-gestion-colectiva-del-derecho-de-autor/
http://www.vialibre.org.ar/2013/04/15/repensando-la-gestion-colectiva-del-derecho-de-autor/
https://derechoalacultura.org/tag/sociedades-de-gestion-colectiva/
https://derechoalacultura.org/tag/sociedades-de-gestion-colectiva/
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Equador e Peru. A Decisão 315 de 1993 da CAN definiu regras de 
propriedade intelectual que devem ser seguidas pelos seus integrantes107, 
regulamentando inclusive o funcionamento de EGCs nos seus artigos 43-
50. A afiliação às entidades é voluntária a princípio, mas pode ser tornada 
obrigatória pela legislação nacional. Todas as EGCs devem se submeter 
ao órgão oficial de direito autoral do respectivo país, demonstrando a 
preocupação constante no continente latino-americano sobre os problemas 
de confiança existentes na gestão coletiva108.

3.4.1 Brasil

O Brasil é um caso de destaque na América Latina na seara da 
gestão coletiva de direitos autoral. Tanto pelo lado positivo, como a alta 
participação da sociedade (ao menos em um primeiro momento) na 
elaboração do progressista Marco Civil da Internet, o que ensejou maior 
participação no cenário legislativo em países vizinhos, encontrando-se 
processos similares também na Colômbia, Uruguai e Chile. Mas também 
pelo lado negativo, com o ECAD sendo um dos grandes exemplos regionais 
dos problemas que a falta de fiscalização e transparência podem causar 
nos sistemas de gestão coletiva109. Os avanços legislativos e o entendimento 
dos tribunais brasileiros ganham, assim, grande relevância para não só 
pensar em possíveis soluções como para identificar os erros ou lacunas 
que devem ser corrigidas.

O recente advento da Lei n. 12.583/2013 trouxe mudanças 
significativas sobre a regulação de EGCs. Essa lei modernizou o sistema 
de gestão coletiva buscando maior transparência, eficiência e fiscalização, 

107 Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can010es.pdf>
108 Na Colômbia se fala inclusive da necessidade de uma atuação estatal para fiscalizar 

os deveres dos usuários com as EGCs e seus representados, a fim de garantir o direito 
de remuneração. CASTELLANOS LEAL, Alejandro. La gestión colectiva de derechos de 
propiedad intelectual, en el derecho de remuneración de los actores en Colombia. Re-
vista de Derecho Privado, enero-junio 2017.

109 BOTERO, Carolina (coord.). La gestión colectiva ante el desafío digital en América 
Latina y el Caribe (Parte I, Informe de Investigacíon). Bogotá: Fundacíon Karisma. p. 
55-141.
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e foi muito influenciada pela investigação sobre as atividades do 
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD110) promovida 
por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Congresso Nacional, 
paralelamente ao processo movido pelo Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE). Após três anos de averiguação, o ECAD e seis associações 
que o compõe foram condenados por formação de cartel e abuso de posição 
dominante, sendo punidos com uma multa total de R$ 38 milhões111. A Lei 
12.583 ainda foi alvo de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (n. 
5062 e 5065) intentadas em 2013, a primeira pelo ECAD e segunda pela 
União Brasileira dos Compositores e pela União Brasileira das Editoras 
de Música. Ambos pedidos foram conjuntamente julgados improcedentes 
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal em 27/10/2016, com publicação 
do acórdão quase um ano depois, sendo o conteúdo dessas decisões um 
paradigma para o entendimento dos tribunais brasileiros sobre os deveres 
e funcionamento das ECGs:

2. A gestão coletiva de direitos autorais e a coexistência da participação 
do Estado assumem graus variados em diferentes democracias 
constitucionais [GERVAIS, Daniel (org.) Collective Management of 
Copyright and Related Rights. Alphen aan Den Rijn: Kluwer Law 
International, 2nd Edition, 2010], o que sugere não existir um modelo 
único, perfeito e acabado de atuação do Poder Público, mas, ao revés, 
um maior ou menor protagonismo do Estado, dependente sempre das 
escolhas políticas das maiorias eleitas. (...)

5. O cânone da proporcionalidade encontra-se consubstanciado nos 
meios eleitos pelo legislador, voltados à promoção da transparência 
da gestão coletiva de direitos autorais, finalidade legítima segundo 
a ordem constitucional brasileira, porquanto capaz de mitigar o 
viés rentista do sistema anterior e prestigiar, de forma imediata, 
os interesses tanto de titulares de direitos autorais (CRFB, art. 5º, 
XXVII), dos usuários (CRFB, art. 5º, XXXII) e, de forma mediata, bens 

110 O ECAD não é uma Entidade de Gestão Coletiva em sentido estrito, mas sim formado 
por um conjunto de associações que são ECGs. Tem, dessa forma, um papel central no 
sistema de gestão coletiva de direitos autorais no Brasil, inclusive no que se refere às 
questões de monopólio legal e de fato.

111 WACHOWICZ, Marcos. A Revisão da Lei Autoral, Principais Alterações: Debates e Motiva-
ções. In: PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015. Fevereiro de 2015. p. 449-551



74 MARCOS WACHOWICZ | ALEXANDRE R. PESSERL 

jurídicos socialmente relevantes ligados à propriedade intelectual 
como a educação e o entretenimento (CRFB, art. 6º), o acesso à 
cultura (CRFB, art. 215) e à informação (CRFB, art. 5º, XIV). (...)

20. O modelo regulatório admite a atuação pessoal de cada titular 
na arrecadação de seus direitos. Por isso que é de interesse de 
qualquer usuário, efetivo ou potencial, ter conhecimento acerca das 
participações individuais nas obras.(...)

27. A Lei nº 9.610/1998, com as alterações promovidas pela Lei nº 
12.853/2013: a) estabelece que as associações de gestão coletiva 
deverão prestar contas dos valores recebidos aos seus associados 
(art. 98-C, caput), os quais, embora ostentem legitimidade para 
exercer a fiscalização diretamente (art. 98-C, §1º), podem provocar 
o Ministério da Cultura em sua defesa caso não sejam atendidos 
de plano (art. 98-C, §2º); e b) prevê que compete a órgão da 
Administração Pública Federal o poder de arbitrar conflitos entre 
usuários e titulares de direitos autorais bem como entre titulares e 
suas associações a respeito de direitos disponíveis (art. 100-B). 
(...)

32. A criação de novas entidades coletivas impõe pressão competitiva 
sobre as associações já atuantes, que tenderão a ser mais eficientes, 
oferecendo serviço de qualidade e com maior retorno para seus 
associados.

33. O monopólio legal que favorece o ECAD, entrevisto como bônus, 
sofre a incidência da contrapartida consistente no dever de admitir 
toda e qualquer entidade legalmente habilitada.112

Mas os tribunais superiores não foram fontes de apenas más notícias 
para o ECAD nesses últimos anos. O Superior Tribunal de Justiça também 
se debruçou de forma intensa sobre os casos de direitos autorais que 
envolviam direitos digitais, com decisões bastante favoráveis ao órgão 
em claro detrimento de usuários do ambiente digital e mesmo, por vezes, 
dos criadores intelectuais. Em 2014, o STJ emitiu controversa decisão 
permitindo que o ECAD cobrasse direitos autorais quando os intérpretes 

112 STF, ADI 5062 / DF, Rel. Luiz Fux, julgado em 27/10/2016 Disponível em: <http://
redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13065385>.
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são os próprios autores das obras113, o que afeta diretamente o potencial 
altamente interativo e de criatividade espontânea de plataformas como 
o youtube. Já em 2017, a corte determinou que o Escritório Central pode 
promover arrecadação sobre transmissões pela internet via streaming, 
tanto no formato webcasting quanto simulcasting114. Nota-se, como já 
apontado antes, a tendência no âmbito digital das instituições relacionados 
ao sistema de gestão coletiva se focarem no controle (e cobrança) da 
atividade dos usuários, em vez do estímulo aos fins culturais ou ao 
desenvolvimento das tecnologias.

3.5 China

As primeiras regulamentações sobre direitos digitais e DRMs na China 
puderam ser observadas nas medidas provisórias sobre gerenciamento 
de produtos de software expedidas em 1998 pelo Ministério da Indústria 
Eletrônica (hoje transformado em Ministério da Indústria e Informação 
Tecnológica), reforçada em 2001 e 2010 pelas revisões da Lei de Direitos 
Autorais para se adaptar aos Tratados da Internet após pressão dos países 
parceiros no comércio internacional. Nota-se ainda que a China não 
detalhava ou especificava as medidas tecnológicas de proteção, deixando a 
tutela sob uma norma mais aberta até regulamentações feitas em 2006. É 
necessária culpa para caracterizar a infração (diferentemente da DMCA dos 
EUA), e foram tomados diversos cuidados para que a crescente indústria 
da informação chinesa não fosse prejudicada pela lei. O país foi, inclusive, 
por muito tempo conhecido pela falta de enforcement relacionado à 
proteção da propriedade intelectual, mas nos últimos anos a proteção vem 
aumentando exponencialmente.

113 STJ, REsp 1.219.273, Rel. Nancy Andrighi, julgamento em 24/04/2014.
114 STJ, REsp 1.559.264, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 08/02/2017; e 

STJ, REsp 1.567.780, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 14/03/2017. No-
te-se que o Ministério da Cultura, ainda existente à época, chegou a publicar uma Ins-
trução Normativa (IN 1 MinC, DE 4-5-2016) tentando diminuir as controvérsias sobre 
o que caracterizaria uma execução pública.
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O aparecimento das EGCs na história da China é recente, com a 
primeira delas sendo fundada em 1992, e permanecendo como a única 
do país até 2005 (atualmente são 5). A matéria era prevista apenas em 
regulamentações promulgadas em 1991 até a primeira revisão da Lei 
de Direitos Autorais em 2001, que também possibilitou um rápido 
desenvolvimento dessas entidades. As EGCs foram definidas como 
organizações sem fins lucrativos, com tutela exclusiva sobre os direitos 
da categoria representada e, por causa das barreiras e restrições legais, 
acabaram sendo todas instituições oficiais ou governamentais, sem a 
entrada de agentes privados. A falta de concorrência, intensidade do 
controle estatal e nível de transparência são algumas das maiores críticas 
sobre esse sistema115.

Há uma terceira revisão da Lei de Direitos Autorais sendo elaborada 
no país cujo primeiro texto de proposta foi tornado público em 2012, 
com abordagem muito mais detalhadas sobre o tema da gestão de 
direitos digitais. Nos anos que se seguiram surgiram diversas novas 
regulamentações sobre a proteção autoral no ambiente digital, em parte 
porque a indústria chinesa passou a ser um dos polos de inovação no mundo. 
Mas essas novas medidas, apesar de darem maior precisão e aplicabilidade 
para a legislação, também estão sendo consideradas excessivas por alguns 
autores, que veem nessa terceira revisão da lei de direitos autorais uma 
abertura para solucionar o problema e equilibrar o interesse de usuários, 
empresas e criadores de conteúdo116.

115 JIANG, Fuxiao; GERVAIS, Daniel J. Collective Management Organizations in China: 
Practice, Problems and Possible Solutions. The Journal of World Intellectual Prop-
erty, Vol. 15, No. 3, pp. 221–237, 2012. Disponível no SSRN: https://ssrn.com/ab-
stract=2171190

116  ZHONG, Zheng. Reestablishment on the Interests Balance between Copyright Holders 
and Users: From the Perspective on Reasonable Regulation concerning TPMS in the 
Third Amendment of Chinese Copyright Law. China Legal Sci., v.  5, p. 59-81, 2017.



concLusão

Os direitos autorais possuem uma transversalidade social muito 
marcada, pois sua efetividade ultrapassa a esfera privada dos titulares, 
autores, usuários e intermediários devido à sua dimensão cultural e social. 
Ao mesmo tempo em que representam interesses econômicos dos titulares, 
seu exercício afeta diretamente direitos fundamentais do público. A sua 
proteção deve ser feita com atenção à existência de um domínio público 
amplo e com possibilidades efetivas de usos livres, com atento às normas 
de concentração de mercados e mecanismos de resolução de conflitos, 
ao mesmo tempo em que se cuidam dos interesses morais e materiais 
dos criadores. Neste sentido, um framework regulatório deve se ater às 
regras atinentes aos direitos fundamentais: a habilidade dos governos em 
regulá-los – seja para proteção dos direitos humanos envolvidos ou para 
consecução de outros objetivos sociais – deve ser restrita117. No caso da 
gestão coletiva, o que se observa são posições monopolísticas cada vez 
mais fortes – especialmente no que toca ao empacotamento de direitos de 
diversas categorias, e na utilização de conceitos de one-stop-shop para o 
licenciamento multiterritorial. Como observado pelo legislador alemão, 
tais funções são não apenas necessárias como desejáveis, já que contribuem 
para a facilidade de uso e diminuição de custos de transição; mas elas 
precisam de supervisão estreita e constante, preferencialmente por órgão 

117 HELFER, Laurence R., Collective Management of Copyright and Human Rights: An 
Uneasy Alliance. Collective management of copyright and related rights, pp. 85-
114, GERVAIS, Daniel (ed)., Kluwer Law International, 2006; Vanderbilt Law School, 
Public Law and Legal Theory Research Paper Series No. 05-28. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=816984 

http://ssrn.com/abstract=816984
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administrativo especializado com eficácia coercitiva, que consiga garantir 
a desejada transparência ao sistema e dotado de mecanismo eficaz de 
solução de controvérsias. É diante disso que se afirma um direito subjetivo 
público dos beneficiários à essa supervisão estatal118.

De maneira geral, esta pesquisa procurou levantar quais as 
iniciativas de governos a respeito da gestão coletiva no entorno digital, 
com foco especial na Europa e América Latina. Nesta última, salta aos olhos 
o tanto que ainda há para ser feito em relação ao tema, já que as discussões 
ainda estão na fase de regular a atividade no meio físico; são gritantes as 
críticas e acusações às entidades de gestão coletiva por todo o continente, 
demonstrando que os intermediários efetivamente estão dissociados de 
seus mandatários, chegando mesmo a arguir em juízo a inexistência de 
dever de prestar contas119. Neste sentido, a gestão coletiva no entorno 
digital pode efetivamente contribuir para a solução do problema, a 
depender da disponibilização de informações acuradas a respeito dos 
direitos e usos de cada obra; a documentação efetiva, com metadados 
qualificados, possivelmente é um dos pontos centrais da questão – bem 
como quem serão os atores autorizados a operar tais metadados.

O contraponto à situação latino-americana é a posição do Canadá, 
que se coloca efetivamente na vanguarda ao introduzir um novel direito ao 
conteúdo gerado por usuários bem como por garantir ampla e fortemente 
o exercício dos limites e exceções. Destaca-se, ainda, a posição da União 
Europeia, sustentada por um panorama bastante detalhado tanto em relação 
às EGCs quanto aos direitos digitais, onde o licenciamento multiterritorial 
praticamente se impôs após longos anos de discussões infrutíferas. A 
fórmula do bloco europeu buscou um resultado final consensual tanto para 
o mercado quanto para o público, priorizando um entendimento profundo 
do ambiente digital e do potencial da internet, sugerindo caminhos para a 
construção de um modelo brasileiro.

118 HAIMO, Schack, Urheber- und urhebervertragsrecht, 2.ª ed., Mohr Siebeck, 2001, n.º 
1191. APUD ASCENSÃO, José de Oliveira. Representatividade e legitimidade das enti-
dades de gestão coletiva de direitos autorais. Revista da Ordem dos Advogados. A. 
73, nº 1, Lisboa, p. 149-183, Jan./Mar. 2013. p. 173.

119 RAFFO, Julio. Derecho Autoral. Hacia un nuevo paradigma. Buenos Aires: Marcial 
Pons Argentina, 2011. p. 13



anexo i – normas internas

Neste anexo, foram compiladas quais as mais relevante normas 
relativas ao tema de direitos autorais e EGCs de cada país pesquisado, 
com suas alterações até janeiro de 2019.120

120  Fonte: <https://wipolex.wipo.int/en/main/legislation>.
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europa

Alemanha

Lei de Direitos Autorais de 09 de Setembro de 1965 
(Urheberrechtsgesetz - “UrhG”), alterada pela Lei de Direitos Autorais na 
Sociedade da Informação, de 2017.

Lei de Administração de Direitos de Autor e Conexos pelas sociedades 
de gestão coletiva de 24 de maio de 2016 (Verwertungsgesellschaftengesetz 
– VGG), atualizada em 2017.

Bélgica

Título V, de Direito de Autor e Direitos Conexos, do Livro XI 
(Propriedade Intelectual) do Código de Direito Econômico de 28 de 
fevereiro de 2013, conforme Decreto Real de 12 de Maio de 2015 e 
atualizada em setembro de 2018. As normas sobre as EGCs estão no 
Capítulo 9 do mencionado título.

Espanha

Texto consolidado da Ley de Propriedad Intelectual (aprovado pelo 
Real Decreto-Ley n. 1/1996, aprovada por), com última alteração pelo Real 
Decreto-ley n. 2/2018.
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França

Code de la Propriété Intellectuelle codificado na Lei n. 92-597 de 
01 de Julho de 1992, com última atualização em dezembro de 2018 e 
modificações relativas às EGCs por Decretos de 2001 (nº 2001-334 e 2001-
809).

Itália

Legge n. 633/1941, sulla protezione del diritto d’autore e di altri 
diritti connessi al suo esercizio, de 22 de Abril, alterada pelo Decreto-lei nº 
64 de 30 de abril de 2010 

Holanda

Lei de Direitos Autorais de 23 de setembro de 1912, alterada em 
setembro de 2017.

Lei de Direitos Conexos de 18 de março de 1993.

Lei de Supervisão de Organizações de Gestão Coletiva de Direitos 
Autorais e Direitos Conexos de 6 de março de 2003, alterada em novembro 
de 2015.

Portugal

Código do Direito do Autor e Direitos Conexos de 17 de setembro de 
1985, alterada pelo Decreto Lei n. 100/2017.

Lei n. 83/2001 de 3 de agosto (Entidades de gestão colectiva do 
Direito de Autor e dos Direitos Conexos)
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Reino Unido

Copyright, Designs e Patents Act de 1988, de 15 de novembro, alterada 
pelo Digital Economy Act de 2017.

Harmonização da Diretiva 2014/26/UE pelo Statutory Instrument 
nº 221 de 2016.
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américa Latina

Argentina 

Ley sobre el Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, 26 de Setembro 
de 1933, atualizada em novembro de 2009.

A Lei n. 17.648/1968, de 22 de fevereiro, cria a Sociedad Argentina 
de Autores y Compositores de Música (SADAIC), regulada pelo Decreto 
645/2009; e a Lei 20.115/1973, de 23 de janeiro, cria a Sociedad General 
de Autores de la Argentina de Protección Recíproca (ARGENTORES).

Brasil

Lei n. 9.610/1998 de 19 de fevereiro, alterada pela Lei 12.853/2013 
(com grandes mudanças quanto às EGCs. 

Regulamentação das EGCs pelo Decreto n. 8.469/2016.

Chile 

Ley n. 17.336, sobre la Propriedad Intelectual, de 2 de outubro de 1970, 
alterada em maio de 2014 e regulamentada pelo Decreto nº 277 de 2013.

Ley n. 20.243, de 16 de janeiro de 2008, que establece las Normas 
sobre los Derechos Morales y Patrimoniales de los Intérpretes de las 
Ejecuciones Artísticas Fijadas en Formato Audiovisual
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Colômbia

Lei n. 23 de 28 de janeiro de 1982 sobre Derechos de Autor, atualizada 
pela Lei 1915 de 12 de julho de 2018, regulamentada pelo Decreto nº 3942 
de 2010.

Lei 1493 de 26 de dezembro de 2011 sobre EGCs, regulamentada 
pelo Decreto nº 1258 de 2012.

México

Ley Federal de Derechos de Autor de 24 de dezembro de 1996, 
alterada em junho de 2018 e com última regulamentação datada de 2016.

Paraguai

Lei n. 1328/98 de Direito de Autor e Direitos Conexos, de 20 de 
outubro, alterada pela Lei nº 4798/2012 e regulamentada pelo decreto n. 
5.159/1999 e n. 460/2013.

Peru

Ley sobre el Derecho de Autor (Decreto Legislativo n. 822) de 23 de 
abril de 1996, alterada em setembro de 2018.

Ley N° 28131 del Artista Intérprete y Ejecutante, alterada em 
setembro de 2018.

Decreto Legislativo N° 1092 que aprueba medidas en frontera para 
la protección de los Derechos de Autor y Derechos Conexos y los Derechos 
de Marcas
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Uruguai

Lei 9.739 sobre Propriedade Literária e Artística, de 17 de dezembro 
de 1937, com última alteração em 2013 e última regulamentação por 
decreto em 2017. São importantes também as regulamentação feitas por 
instruções administrativas.





GESTÃO COLETIVA E GOVERNANÇA NO AMBIENTE DIGITAL 89

américa do norte

Estados Unidos

U.S. Copyright Act - Título 17 (U.S.C.), §101 e ss., conforme o Copyright 
Cleanup, Clarification, and Corrections Act de 2010 e a consolidação de 
2011. Regulamentada  extralegalmente pelo compêndio de práticas do U.S. 
Copyright Office de 2017.

Canadá

Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42, com última alteração em junho 
de 2017. A legislação canadense é bastante difusa, com leis bastante 
específicas.
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ásia

China

Lei de Direitos Autorais de 07 de setembro de 1990, alterada em 
2010.

Regulamentos sobre gestão coletiva de 22 de dezembro de 2004.
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