
A lei brasileira de direitos autorais 

Os direitos autorais correspondem a um conjunto de prerrogativas que dizem respeito à 

proteção dos direitos do indivíduo criador de um determinado conteúdo, assegurando a 

ele todas as medidas cabíveis para a sua defesa. Esses direitos estão dispostos na lei nº 

9.610/98 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm), na qual existe a previsão 

expressa (art. 11) de que autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou 

científica, podendo, portanto, usufruir, obter os créditos pela criação e remuneração de 

sua criação. 

O direito autoral é um instrumento importante para fomentar a música nacional. A lei de 

direitos autorais brasileira garante ao criador e demais artistas a remuneração pelo uso de 

suas músicas quando elas forem utilizadas por terceiros. Por isso, todo lugar que usa 

música publicamente deve pagar direitos autorais aos artistas, o que acontece por meio 

do Ecad. O pagamento de direitos autorais contribui para que novas músicas sejam 

criadas, impulsionando toda a indústria criativa. 

 A referida lei dos direitos autorais não faz distinção entre a proteção de obras físicas para 

aquelas divulgadas na internet, sendo que ambos os conteúdos estão assegurados com 

base no art. 7º, ou seja, sobre quaisquer obras ‘expressas por qualquer meio ou fixadas 

em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro’. 

Portanto, compartilhar material sem autorização ou sem dar créditos ao produtor do 

conteúdo configura crime contra os direitos autorais, podendo ser adotadas medidas 

judiciais. 

A definição do valor a ser pago considera fatores como o local em que a música é tocada, 

sua importância para o negócio, o ramo de atividade, tipo de utilização musical e região 

socioeconômica do estabelecimento. Lojas comerciais, emissoras de rádio e cinemas, por 

exemplo, contam com critérios de cobrança diferentes devido à natureza de suas 

atividades e da sua utilização musical. 

O cálculo do direito autoral é feito com base nos critérios estabelecidos no Regulamento 

de Arrecadação (para maiores detalhes, consulte este link), definidos pelas associações 

de música que administram o Ecad. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
https://www3.ecad.org.br/eu-uso-musica/Documents/Regulamento%20da%20Arrecadacao%20Abril_2021.pdf

