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DIREITOS AUTORAIS
A pretensão de cobrança de Direitos Autorais sobre a execução musical
em festas juninas realizadas nas instituições de ensino
Nos últimos anos, o ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
de Direitos Autorais tem notificado e visitado diversas escolas particulares, no afã de
cobrar, amigavelmente, o pagamento de
direitos autorais relativos à transmissão ou
retransmissão de obras musicais de artistas
nacionais.
Como é sabido, as escolas da rede
pública e privada organizam, há décadas,
festas juninas, com a finalidade de agregar
sua comunidade na participação destas festividades, com caráter eminentemente pedagógico, didático e comunitário, sem qualquer intenção de lucro, seja direto ou indireto, em razão das obras musicais retransmitidas.
A ação desenvolvida pelo ECAD,
quando pretende
enquadrar os atos
praticados pelas
escolas, no que
diz respeito à
retransmissão
musical,
como
sendo violadores
de direitos autorais dos artistas,
salvo
melhor
juízo, não encontra respaldo legal.
A Lei 9.610/98, que revogou a Lei
5.998/73, tem a função de tutelar os direitos
autorais, mas não prevê de forma clara como
o ECAD deve fazer a proteção desses direitos. A partir da lacuna na legislação, o
ECAD se arvorando de Estado regulamentou
a lei, criando regulamento e forma de
cobrança, o que se mostra ilegal, vez que não
possui poder legiferente, já que é uma empresa de direito privado.
Em que pese, a transmissão pelos
meios de radiodifusão já se encontrar paga,
via de regra, pelas respectivas emissoras, a
comunicação por autofalantes representa
uma nova execução, desde que apresentada
com intuito de lucro. Não é o caso, entretanto, dos estabelecimentos de ensino, porque
estes têm finalidades distintas e não se
enquadram entre aqueles que se beneficiam
da ampliação por autofalantes com o fim de
atrair clientela.
O direito de recepção se integra ao
direito de livre difusão, pois a autorização
inicial para a radiodifusão abrange a posterior recepção utilizada de forma privada e

restrita, isenta de qualquer taxa ou pagamento ao editor e à emissora.
Consequentemente, a música porventura transmitida em eventuais festividades juninas ou não - no interior da escola ou no
âmbito familiar não tem o condão de propagação pública em espetáculos, mas sim de
utilização privativa, seja no ambiente estritamente familiar, seja no ambiente educacional dos alunos, professores, direção, enfim,
da comunidade escolar propriamente dita.
A situação das escolas quanto à eventual transmissão radiofônica está limitada,
habitualmente, à realização de eventos de
caráter didático e pedagógico, sem fins
comerciais e/ou de lucro, não podendo, pois,
ser classificada em reprodução de música
ambiente uniformemente distribuída, vez
que a recepção de
emissões
de
radiodifusão
é
livre, não representando
novo
impulso ou nova
potenciação das
faculdades
de
desfrute da obra,
não se confundindo com nova utilização.
No caso das escolas, não há como falar-se em recepção coletiva, pois a música e emissões dirigidas nas
eventuais festividades não se destinam ao
público em geral, mas, sim, são escutadas no
recinto particular da instituição educacional,
inexistindo, no caso em tela, a figura do
ouvinte permanente.
Com efeito, a mera recepção de um
programa radiodifundido só obriga a novo
pagamento na hipótese de se tratar de espetáculo público em que o objeto seja a emissão
de radiodifusão, o que, obviamente, não
acontece no âmbito das instituições de
ensino.
Qualificar os estabelecimentos de
ensino como usuários de direito autoral em
razão de festividades de caráter privado, que
não visam a lucro, é incorreto.
Finalmente, e em boa hora, foi publicada a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de
1998, que alterou, atualizou e consolidou a
legislação sobre direitos autorais e na qual
foi explicitada, no inciso VI de seu art. 46, a
limitação a direitos autorais, no caso dos
estabelecimentos de ensino, como segue:

“Art. 46. Não constitui ofensa aos
não configura ofensa aos direitos autorais.
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A Assessoria Jurídica do SINEPE/RS trabalha no atendimento
ao associado e está disponível de segunda a sexta-feira,
das 10h às 12h pelo telefone (51) 3213.9090

