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RESUMO

O trabalho surgiu a partir do seguinte problema: "Como a utilizando do MP3 pode dinamizar o
ensino de mdsica?" 0 mesmo tern como objetivo descrever rninha experiencia didätica utilizando
o recurso do MP3 e suscitar a discussào sobre o assunto do compartithamento de mdsica na
Internet. Ele contribuird para a reflexdo, atrav6s de subsklios e dados, sobre os recursos didaticos
na Internet que podem ser aplicados no ensino da mdsica. Existe hoje urn grande raimero de
internautas ern busca de mdsica gratuita na rede, muitos ate mesmo sem saber ao certo o que, o
quanto e o porque deveriam pagar. A prOpria tecnologia, atrav6s dos c6digos de seguranca,
criptografia, ninneros, entre outros, esta se encarregando de disciplinar os novos usos gerados
pela tecnologia. Por ser urn terra novo, e por isso corn poucas normas especificas, existem poucas
leis e convenceies internacionais que tratam do terra. A mdsica, como tal, quando comunicada ao

seja por qualquer Infdia, deve proporcionar ao titular dos seus direitos autorais a devida
compensacdo financeira. A distribuicao mundial de mdsica legal pela Internet quintuplicou no
61timo ano, já que o ndmero de sites de distribuigdo passou de 20 para 100. Este incremento estä
diretamente relacionado corn a oferta legal disponivel. A saida para driblar essa crise estd na
regulamentacdo. Tern de existir alguma lei que acabe corn esse impasse. Venho utilizando o MP3
que 6 urn importante recurso, pois permite ter acesso a gravacOes de nalsicas de todos os generos,
datas e origens, gravacties as quais seria ern muitos casos impossfvel de se obter. Minha
experiencia pessoal mostra que 6 possivel dinamizar o ensino da mdsica utilizando os recursos da
Internet.

Palavras-chave: MP3 - Ensino da Mdsica - Mdsica na Internet
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1 INTRODUCAO

0 trabalho surgiu a partir do seguinte problema: "Como a utilizacdo do MP3 pode dinamizar

o ensino de mOsica?"

0 mesmo tem como objetivo descrever minha experiencia diatica utilizando o recurso do

MP3 e suscitar a discussão sobre o assunto do compartilhamento de mOsica na Internet.

Ele contribuird para a reflexao, atrav6s de subsIdios e dados, sobre os recursos didaticos na

Internet que podem ser aplicados no ensino da

A metodologia de pesquisa utilizada foi a anälise da minha pr6pna experiéncia, analise de

diversas leis que permeiam o assunto, de textos. 0 trabalho utiliza pesquisa descritiva e

estudo de caso.

Pretendo apresentar no desenvolvimento do meu trabalho, em quatro capitulos temas e

aspectos inerentes ao assunto. No capitulo I, falaremos do conceito da Internet, como ela

nasceu, seu tamanho, sua organizacdo, seu funcionamento e sua abrangéncia. No capitulo II,

trataremos da acessibilidade da Internet, onde todos tern acesso a praticamente todo material

disponivel na rede. No prOximo capitulo, o tema direitos autorais e tratado, visto que, a grande

questdo atual 6 a utilizacdo da rede x direitos autorais. No capitulo IV, a minha experiencia de

utilizacäo de recursos didAticos na Internet para o ensino da musica 6 retratada.

Na conclusfto, apresentaremos a questäo 6tica dos direitos autorais x interne e o aprendizado

da minha experiéncia de utilizacdo de recursos da internet na prâtica do ensino.

1
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regioes distantes, ate mesmo pelo outro lado do mundo, em questOes de segundos. Mesmo

partes de mensagens, que s -do separados em pequenos pacotes, podem circular por caminhos

diversos, sendo reunidas no destino, conforme haja congestionamento nas rotas do fluxo.

Da rede original (ARPANET) criaram-se outras similares (BITNET, USENET, etc.) que

terminaram por unir-se todas umas as outras. Esta pluralidade, e a natureza autOnoma da rede

em seu conceito basico, resultou em que nao haja urn dono ou administrador da Internet.

Centenas de milhares de operadores mantem sua pr6prias redes elementares de forma

independente, tendo entre si apenas protocolos comuns de comunicacao e informa(ao. Ndo ha

uma central de armazenamento de informacOes, nem ponto de controle, nem canal de

comunicacao pr6prio para a Internet, e nao ha viabilidade tecnica para criar tal central.

Ha dois modos principais de se acessar a Internet. Primeiramente, atraves de um computador

que esteja permanentemente ligado a rede — os provedores de acesso; mas tambern se pode

acessar, via modem um destes computadores-provedores, tendo-se mediatamente acesso a

rede. Dessa altima forma, os milhOes de usuarios individuais entram na rede quando

necessitam, sem criar estruturas permanentes de interligagao. Universidades e empresas, que

mantém provedores diretos, possibilitam assim o acesso de outros milhares ou milhOes de

pessoas. Muitas empresas sao constitufdas corn a finalidade especifica de prover acesso,

contando corn outros milhOes de assinantes.

Uma vez que se tenha acesso a Internet, ha uma variedade de metodos de comunicacao

possiveis na rede:

- mensagem individual (e-mail)

- mensagem maltipla (listserv)

- base de dados de mensagens distribuidas (como os grupos USENET)

- comunicacao em tempo real (tal como IRC)
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use remoto de computador em tempo real (do tipo do TELNET)

recuperacao de informacdo remota (como o FTP — protocolo de transferencia de arquivos;

gopher; e a World Wide Web)

Estes meios, ou uma combinagdo deles, sdo usados para transmitir mensagens, sons, imagens,

video, etc.

0 sistema de mensagem eletrOnica é comparavel ao envio de uma carta normal. Pode-se

enderecar uma mensagem a uma ou varias pessoas ao mesmo tempo, e cada uma das emisseies

(ou ate mesmo uma delas) pode tomar rotas distintas ate chegar ao destinatario.

Diferentemente do correio, tais mensagens nao sac, protegidas por sigilo, salvo se codificadas.

Mensagens maltiplas sac, repassadas aos varios interessados num especifico tema (como

"direito da Internet", ou "flauta dote") atraves de urn sistema denominado listserv. Tal

sistema permite discussOes, abertas a todos participantes, de forma que uma remessa seja

reenviada a todos destinatarios da lista. Os participantes podem, via de regra, entrar e sair

livremente das listas de destinatarios, e em algumas delas ha moderadores de discussäo, que

selecionam o torn e o sentido do debate. Ha dezenas de milhares de tais listas na rede, sobre

os mais variados temas possiveis, reunindo pessoas de todos os lugares do mundo, algumas

vezes com excelente nivel cientifico ou tecnolOgico. Atraves desse sistema, os participantes

podem ter acesso a informacao imediata, universal e a mais das vezes inteiramente livre, de

forma impossivel por qualquer outro meio de comunicacdo.

Alguns grupos de discussaf, ao inves de distribuir as mensagens recebidas, as colocam em

bases de dados on line, acessiveis a qualquer tempo pelos interessados (USENET). Alguns

dos listsery tamb6m o fazem, o que permite que, mesmo sem acompanhar dia a dia, ou hora a

hora, as discussties, se possa ter toda a informacdo disponfvel. ApOs certo tempo, a

informaglio antiga a eliminada, dando espaco para novos dados Tal meio permite a
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publicacao de papers de acesso maltiplo, corn amplissimo espago para discussOes. Ha mais de

quinze mil grupos de USENET, corn cerca de cem mil mensagens postadas a cada dia.

Comunicacdo em tempo real (por exemplo, IRC) ocorre quando dois ou mais usuarios

intercomunicam mensagens em dialog() imediato, seja por escrito, seja como telefone — se ha

equipamento pertinente. Alguns sistemas de IRC tern moderadores ou operadores de canal.

Tal se rid pelos sistemas de chat, ou conversa em tempo real, como ocorre por exemplo em

www.uol.com.brthatepapo.

•
Forma similar 6 o TELNET, pelo qual o usuario ganha acesso aos recursos de um computador

remoto, podendo opera-lo atraves da rede. Como indicado, 6 urn meio extremamente atil para

pesquisadores sem acesso imediato a grandes sistemas computacionais.

Tres sistemas de recuperacdo remota de informag'Oes sdo especialmente importantes, por suas

repercuss6es juridicas. 0 sistema de FTP permite acesso e download ou transferencia de

arquivos de um computador remoto, podendo o usuario, assim, ter acesso a arquivos e

programas existentes num contexto remoto. Tal inetodo permite especialmente a circulacäo de

programas de acesso livre (freeware) ou temporariamente livre (shareware), assim como

demonstrativos de programas remunerados, com enormes possibilidades comerciais. Jd o

sistema gopher permite acesso a instrumento de busca de arquivos existentes num

computador remoto.

0 mais relevante dos sistemas de recuperacão de informacOes remotas, hoje, 6 o World Wide

Web (WWW). Tal sistema permite o acesso a locals virtuais dotados de estruturas de

comunicacao usando hipertexto, ou seja, vinculos com outros locals, com FTP ou gopher,

acionados por urn simples clique de mouse. Assim, o usuario se desloca de urn extremo a

outro da rede, inconsciente e instantaneamente, tornando ainda mais ubiquo o espaco virtual.

Embora cada informacdo especifica esteja situada num computador, fisicamente determinado,
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a interface corn o usuario 6 continua e ininterrupta. De sua pr6pria pagina na Internet, situada

num computador em algum lugar no Rio de Janeiro, o usuario tem acesso a varios textos

acadérnicos, a legislagao, e acesso a outros espacos virtuais, atraves de hipertexto, localizadas

em computadores sem o usuario ter conhecimento da localizacao. Nab so a rede subjacente

criou urn espaco virtual, como o sistema do hipertexto transformou tal espaco em continuo e

ubiquo enquanto presenca. Simplesmente a distancia nao a relevante • uma pagina situada no

mesmo computador pode levar muito mais tempo para carregar, pois pode ser pesada em

imagens e animacao, do que um gopher na Finlandia.

A WWW e uma sarie de documentos localizados em computadores em qualquer lugar da

rede. Eles contem textos, imagens, sons, animacees, video, radio, etc. 0 seu elemento

essencial e o endereco — algo similar a um ntimero de telefone. Este endereco tem uma

expressao	 numerica,	 e	 outra	 alfanumerica,	 que	 pode	 ser	 da	 forma

http://www.unikev.com.bilusers/denis, ou outra similar Cada endereco destes, que nos

sistema de hipertexto pode nem ser transparente ao usuario, representa urn destino no

deslocamento pela Internet. Via de regra, o vinculo ou link do hipertexto e sublinhado ou em

azul, e remete ao ser acionado para outro endereco remoto ou nab.

A WWW e basicamente uma plataforma para publicacao de informacees, acessadas

diretamente, ou atraves de varios instrumentos de busca que atravessam toda a web, buscando

textos ou FTP. Formatadas em um padrao tinico em toda a WWW, tais informacOes estab seja

livres a qualquer usuario, ou, em raras ocasities, sujeitas a cadigo de entrada a usuarios

especfficos. Assim, por exemplo, editores jurfdicos podem restringir o acesso on line a textos

de jurisprudencia a seus assinantes, deixando parcelas do seu site abertas ao pablico em geral.

A formatacäo (Mica de linguagem de intercambio de documentos (HTTP) e de formatos de

armazenamento (HTML)	 permitem que computadores diversos, e 	 de outra	 forma

incompativeis, conversem atraves da web. Como em todo o resto da Internet, näo ha um
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centro de controle ou de intercomunicafl'o: toda a informagão e distribuida, e lido tern

naturalmente urn dono. Nem tern, em principio, !finites de acesso. Ao contra:1 .i° das antigas

bases de dados de acesso remoto (Como a DIALOG, ou, no Ambit° juridic°, a LEXIS) a

WWW e interligada a toda a rede.

Como visto, assim, a Internet cria, ern si, urn espago não fisico, dal virtual. E verdade que a

informagão a que se visa acesso estara em algum computador localizado num espaco real.

Mas tal fato nao terd necessariamente efeitos juridicos relevantes.

Uma pagina na WWW pode estar localizada num provedor que mantenha seu computador em

outra cidade, ou outro pals; nem mesmo o "dono" da pagina saberd sua localizacão. Urn

programa de computador, objeto de FTP pode estar ern varias localizacOes ao mesmo tempo,

replicado em diversos computadores. 0 processo que leva o acesso de um ponto a outro da

rede pode passar por dezenas, talvez centenas de computadores sitos em diferentes lugares

fisicos, dos quais nem o emitente do acesso, nem o destinatario tern qualquer controle.

Se isso ocorre na esfera da realidade, mais ainda ocorrera no que toca a apreensão do usuario

que se desloca na interface continua da WWW. Tal pode dar-se não so ao nivel da interface

dentro da web, como tambern no prOprio suporte fisico de comunicagdo. Casos judiciais

recentes indicam que certos provedores, oferecendo acesso gratuito, na verdade deslocavam

imperceptivelmente seus usuarios para ligagees internacionais para a Moldavia. Tais usudrios

se viam lendo urn documento da WWW aparentemente no Canada, mas a ligacdo telefenica

subjacente passava pelo outro lado do mundo.

A interface 6 ainda mais ilusOria: o usuario acessa urn grupo de entusiastas de urn programa

de televisdo; onde estara o computador onde reside a informacdo? Ao responder a uma

pergunta, e levado a uma editora de livros. Onde estara? Ao escolher urn livro especifico,

langado num site de uma livraria. Onde? Ao fazer uma comanda, e lancado num site de outra

empresa, que fara a remessa do livro. Ao autorizar que tal compra seja imputada a seu cartdo
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de credit°, pOe em Ka° indmeros outros pontos de pertinéncia geograficos, todos

desconhecidos.

Mesmo o usuario profissional, que possa precisar o local fisico de seu interlocutor na

manifesto* de vontade que da origem ao negOcio juridico, poderd defrontar-se corn serias

questOes para distinguir os requisitos de sua formacdo. Que sistema juridico detenninard a

forma pr6pria da manifestacdo de vontade, segunda a regra locus regit actum 9 Onde existe a

execuedo do contrato? Nas hipOteses em que ndo ha circulacdo ffsica de bens (por exemplo, o

de urn programa de computador adquirido via FTP), tais questOes assumem transcendental

complexidade.

0 mesmo ocorre quando se tece na rede um Erich() aquilino Que direito regera a classificacdo

do ato? Qual indicard o sujeito passivo? Qual o foro competente?

Tais incertezas sdo de certa forma agravadas pelo fato de que os negOcios jurfdicos, e mesmo

os ilicitos, poderem decorrer de manifestaedo automatica de urn sistema, sem real emissdo

especffica de vontade por pessoa ffsica ou jurfdica determinada. Tal fato, que de resto ndo 6

especffico da Internet, implica na emissdo de uma vontade in potentia, a ser concretizada

automaticamente quando se configurem as circunstancias materiais prefiguradas no sistema,

seja o depOsito de uma moeda numa maquina de venda automatica, seja o pressionar de urn

botdo na pagina da web. As conseqU8ncias de tal "vontade automatica", por exemplo, na

determinaedo dos defeitos dos neg6cios jurfdicos, pode ser facilmente entrevista. De outro

lado, ndo estd claro se a doutrina da responsabilidade pelo fato da coisa sera hdbil a cobrir

todas as modalidades de ilicito deste tipo.

A solucäo mais fãcil para tais impasses — o de atribuir ao espaco virtual uma juricidade

prOpria — estd pelo menos por enquanto impossibilitada. A Internet é n5o supraestatal, mas
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aestatal. MID existem normas coativas pr6prias ao espaco virtual 1 . E os atos juridicos que

nela ocorrem tern de adquirir pertinencia nos vdrios sistemas estatais circundantes.

Como jd vem sendo cogitado no tocante a responsabilidade pelo conteddo das publicacOes na

Internet 2, legislacäo em perspectiva poderia obrigar a identificacão das partes e mesmo

fixacdo da lei de regencia e do foro como pressuposto no ingresso no comercio eletrenico.

Salvo a hip6tese de acordos internacionais abrangentes, porem, a coatividade de uma

disposicdo como essa seria no maxim° ilusOria.

Tradicionalmente, para ancorar urn ato ou neg6cio juridico ern determinado sistema

normativo, ou para determinar a jurisdicao territorial, 6 preciso precisar o lugar pertinente.

Para tal determinagdo, s'ao, como visto, relevantes os seguintes aspectos:

- o usuario da Internet, especialmente da WWW, na- o tern necessariamente conhecimento do

local onde ocorre urn ilicito, ou onde se conclui urn negOcio juridic°.

- tal lugar e freqtientemente indeterminado ern si mesmo, nao correspondendo

necessariamente ao domicflio, sede ou residencia das partes.

- quern se expOes na Internet, por exemplo, quern publica uma pdgina na web, se expae e pode

potencialmente causar efeitos em toda a parte do universo virtual.

- pode ocorrer mesmo que uma das partes nao tenha conhecimento de quern seja a outra parte.

A questiio do desconhecimento por parte do usuario n'ao se reduz a mera questäo pratica, na

Urn interessante artigo de Joel R. Reidenberg, de 6/2/97, propugna a coatividade de uma lex itzfonnatica,
constitufda nab de normas juridicas, mas de regras téenicas de informatica (Lex Informatica: The Formulation of
Information Policy Rules Through Technology, manuscrito). Assim, o pr6prio sistema informAtico direcionaria o
comportamento do usuario, permitindo-lhe ou negando-Ihe acesso a bens, servicos ou informacdo, e
estabelecendo sancOes, ou antes, consegtiencias automaticas para o descumprimento. 0 sistema, impessoal e
ademocratico, funcionaria corn a impassividade pr6pria da tecnologia.

2 Entre outras iniciativas, a do PICS (Platform for Internet Content Selection), vide para uma longa a minuciosa
discussZio dessa matdria a decisao judicial em American Civil Liberties Union v. Janet Reno, Civil Action no.
96-1458, Juizo Federal do Distrito Oriental da Pensilvánia.
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proporcao em que sendo uma dificuldade estrutural, possivelmente insuperavel no atual

estado da Internet, atinge urn direito constitucional que 6 o de cada urn poder argUir ern jufzo

os seus direitos. Iguais preocupacties poderiam ser suscitadas do ponto de vista da outra parte,

que se veria sujeito, pelo menos em teoria, a sujeigdo a uma multitude de leis nacionais, assim

como a jurisdicdo de inameros tribunais.

3 CAPiTULO H — A ACESSIBILIDADE DA INTERNET

Na Internet soma-se a ubiqUidade e a virtualidade um atributo a mais: o da acessibilidade.

Corn o sistema interligado de redes, todos os dados, todas as obras artisticas, literarias,

musicals, cada fragmento medieval e cada gravagdo de rock, em cada caso se suscetfvel de

armazenamento em meio digital, passam a ser acessfveis a todos. A publicacão universal, que

antes estava sujeita a cadeia de distribuicdo dos bens ffsicos, ao alcance das ondas hertzianas,

a transitoriedade da comunicacao por radio, e facil e extremamente econtimica para o que

publica, e ainda mais econömica para o que frui.

Urn dos resultados mais flagrantes dessa acessibilidade aos meios de informagdo e a seus

frutos B o da proliferacdo da liberdade de expressdo, corn interesses e estilos matizadfssimos e

sem restricOes quanto as barreiras polfticas e geograficas. E urn espago notavel por sua

liberdade de expressäo.

O acesso se comp& pela ilusão momentänea da gratuidade e da abundancia sem custos.

Nunca possivelmente em toda a histOria se pode chegar a tanto conhecimento, prazer e

informacão sem um preco ostensivo; nunca possivelmente se obteve tanta valorizacdo nos

investimentos feitos num setor econemico, sem a contrapartida do lucro operacional visivel

ou comprovdvel.

0 resultado destas liberdades e gratuidades é a Husk) de que na Internet näo vigorariam os
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direitos de propriedade intelectual. A imponderavel leveza do ndo ser coagido permeia toda a

Grande Rede, como uma miragem da Anomalia, ou falta de regras. Como na Internet ndo

vigeriam as leis do espago real, e como "ainda" ndo haveriam leis pr6prias a virtualidade, tudo

6 permitido, especialmente copiar e reproduzir as obras alheias.

Sistematicamente os tribunals tern repelido essas pressuposicOes. Especialmente, nas tiltimas

semanas, no campo da mtisica digital.

Em decisdo de 4 de maio de 2000, o Jufzo Federal do Distrito Sul de Nova York entendeu que

dar acesso livre a obras musicals atrav8s da Internet ndo estaria abrigado sob a isengdo dos

usos permitidos pela lei autoral 3 . No dia seguinte, o Juizo Federal do Distrito Central da

California entendeu de forma analoga no tocante a um fabricante de software e mantenedor de

um site de distribuicäo não autorizada de obras musicais digitalizadas 4. Semelhantes em seus

fatos, ou ndo, a questão ora sob analise fato 6 que tais decisfies marcaram a vigencia do direito

comum no espago da mnsica digital na Internet 5.

NA° se imagine que tais decisOes se caracterizem como casos isolados, e rid() adaptados

situacdo brasileira. Para reconhecer a extensdo do direito autoral a Internet os tribunais

americanos ndo fizeram valer qualquer norma especifica, construfda para a web. As decisOes

em questão se apoiaram nos dispositivos tradicionais do direito comum. A Internet ndo esta

fora do direito real.

A prâtica de transmitir fonogramas por mein da Internet, sem necessidade de fixacdo da obra

no computador do usudrio tern recebido o nome tecnico de streaming. Os sistemas de

transmissão pela Internet atrav6s de streaming tern, por sua vez, sido denominado webcasting,

3 UMG recording, Inc v. MP3.com Inc, 2000 WL 524808 (S.D.N.Y).
4 RIAA (Recording Industry Association of America) v. Napster, Inc.
5 Embora tendo discutido materia de direito inteiramente a parte do que ocorre no caso em analise, o caso RIAA
v. Diamond Multimedia System, 180 F3d. 1072, decidido pelo 9 Tribunal Regional Federal dos Estados Unidos
em junho de 1999, pareceu aos olhos leigos ter excluido o formato mp3 do campo do direito autoral. As novas



12

por oposicao a transmissao convencional por ondas hertzianas, ou broadcasting.

As observacbes que aqui se fazem sobre o streaming se destinam a indicar o contexto legal

em que tal atividade se Ida nos Estados Unidos, o que condiciona os habitos e praticas

negociais da indastria fonografica intemacional no caso da usinadosom. Como ja exposto, não

preciso nenhuma legislacdo especial no sistema brasileiro para assegurar completa cobertura

As obras musicais e aos fonogramas, mesmo na Internet.

0 mesmo se poderia dizer dos Estados Unidos, a nào ser pelo seguinte: a) antes dos novos

tratados da OMC, entrados em vigor em 1995 (TRIPS) , a protecão dos Estados Unidos aos

direitos fonograficos ndo eram tao completa quanto nos demais paises da Convencdo de

Berra; b) a promulgacdo de novas leis da geracäo TRIPs consagrou o webcasting como uma

forma de exploragao de obras musicais, de audio e video, sujeita, do ponto de vista do direito

autoral, a muitas, ou quase todas, as normas adequadas a transmissao pelo radio tradicional.

Tais normas nao classificam o webcasting como radio para efeitos de legislagäo de

telecomunicacão,

Entre essas leis da geracao TRIPs, nota-se em particular o Digital Millenium Copyright Act.

(Pub. L. 105-304) , que claramente aproxima os dois regimes. Tal legislacäo imp& inameros

deveres aos operadores de webcasting, entre eles o de evitar que em qualquer transmissao se

disponibilize mais de urn mimero minimo de fonogramas do mesmo album, que se repitam

fonogramas durante o mesmo segmento temporal, que o operador deve eficazmente evitar a

reproducão e fixacão ndo autorizadas, e assim por diante.

Uma importante aquisicao do Digital Millenium é a instituicao de licencas legais de direitos

autorais em certos casos de transmissao nao interativa, ou seja, quando a audiencia näo

escolhe ou determina o curso da programacdo. Neste caso, ndo mais se torna necessario a

autorizaciio dos autores, titulares de fonogramas, etc. Para o webcasting interativo, por6m,

decisOes, por6m, evidenciam que isso absolutamente nào se deu.
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nao existe no momento a mesma licenca legal Em qualquer caso, mesmo quando ha licenca

coativa, o operador de webcasting nao esta livre do pagamento dos direitos autorais.

Desta forma, mesmo no contexto amplamente mais benefico das leis americanas, nao ha

hip6tese de exploracdo de streaming na Internet sem pagamento de direitos autorais em suas

mtiltiplas incidencias.

Seguindo as tendéncias mundiais modemas e indo no mesmo sentido dos mais recentes

tratados internacionais sobre a materia, sobretudo em raid° dos novos meios digitais, a nova

lei de regéncia da materia - Lei n o 9610, de 19 de fevereiro de 1998 - trouxe novidades, tanto

no reforco do direito dos titulares de direitos de autor e daqueles que the sac) conexos, como

tambem na descried° de certos aspectos dos direitos patrimoniais. [6]

Cabe observar que a nova lei nao criou novos direitos, mas apenas explicitou o que ja se

achava englobado no feixe dos direitos patrimoniais da antiga Lei n° 5988/73, encontrando-se

no novo diploma legal varios dispositivos pertinentes a discussdo da questdo em analise, a

saber:

"Art. 5° - Para os efeitos desta Lei, considera-se:

IV — distribuiedo — a colocacdo a disposiedo do ptiblico do original ou c6pia de obras

literarias, artisticas ou cientificas, interpretaciies ou execucties fixadas e fonogramas,

mediante a venda, locacao ou qualquer outra forma de transferencia de propriedade ou posse;

V — comunicacão ao pdblico — ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do ptiblico,

por qualquer meio ou procedimento e que nao consista na distribuicão de exemplares;

[6] Esses tratados foram concluidos em 1996, apOs anos de discussao no 'ambit° da Organizacão Mundial
da Propriedade Intelefctual OMPI), sendo conhecidos como WCT (WIPO Copyright Treaty) e WPPT (WIPO
Performance and Phonograms Treaty).

0 Brasil nao assinou nem tomou pro yiancias para adesao a nenhum dos dois tratados, que ainda nao
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Art. 29. Depende de autorizacdo previa e expressa do autor a utilizacdo da obra, por quaisquer

modalidades, tais como:

I — a reproducdo parcial ou integral;

VI — a distribuiedo, quando nao intrinseca ao contrato firmado pelo autor corn terceiros para

uso ou exploragdo da obra;

VII — a distribuiedo para oferta de obras ou produce-es mediante cabo, fibra Otica, satelite,

ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuario realizar a selecdo da obra ou

producdo para percebe-la em urn tempo e Lugar previamente determinados por quern formula

a demanda, e nos casos em que o acesso as obras ou produce-es se faca por qualquer sistema

que importe em pagamento pelo usuario;

VIII — a utilizacdo, direta ou indireta, da obra literaria, artistica ou cientifica, mediante:

representacdo, recitacdo ou declamaydo;

execueao musical;

X — quaisquer outras modalidades de utilizacdo existentes ou que venham a ser inventadas.

Art. 30. No exercicio do direito de reproducdo, o titular dos direitos autorais podera colocar

disposiedo do pablico a obra, na forma, local e pelo tempo que desejar, a titulo oneroso ou

gratuito.

§	 0 direito de exclusividade de reproducdo nao sera aplicavel quando ela for temporaria e

apenas tiver o propOsito de tornar a obra, fonograma ou interpretaedo perceptivel em meio

eletninico ou quando for de natureza transitOria e incidental, desde que ocorra no curso do uso

estão em vigor em virtude de ser exigida a ratificacao de 30 poises.



15

devidamente autorizado da obra, pelo titular.

Art. 89. As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber, aos direitos dos

artistas interpretes ou executantes, dos produtores fonogrfficos e das empresas de

radiodifusão.

Art. 90. Tern o artista intaprete ou executante o direito exclusivo de, a titulo oneroso ou

gratuito, autorizar ou proibir:

II — a reproduc5o, a execucdo Silica e a locacão das suas interpretacOes ou execucOes

fixadas;

IV — a colocacdo a disposicdo do Mlle° de suas interpretacOes ou execucOes, de maneira que

qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo e no lugar que individualmente escolherem;

V — qualquer outra modalidade de utilizacäo de suas interpretacOes ou execucOes.

§ i s Quando na interpretacão ou na execucäo participarem vârios artistas, seus direitos serão

exercidos pelo diretor do conjunto.

§ 22 A protecdo aos artistas intelpretes ou executantes estende-se a reproducdo da voz e

imagem, quando associadas as suas atuacees.

Ainda que o legislador, infelizmente, tenha feito uma lamentdvel confusão desses novos

conceitos, e perfeitamente compreensivel, a partir do prOprio texto da definicao, que a

disponibilizacão de obra protegida, atraves da Internet, 6 uma forma de comunicacão ao

pOblico ("right of making available"), assim como a audicab da obra implica sua execucâo

ptiblica.

E indiferente o fato de que para algu6m estabelecer sua pr6pria estacão musical, näo haja
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necessidade de haver "download", i.e., fixacdo da obra na memdria do computador do

usuario, o que significaria uma reproducao a mais; a mera execucdo ptiblica rid° autorizada

tern o mesmo efeito.

Pelo art. 7° da Lei autoral, as mtisicas são obras intelectuais protegidas e em uma obra musical

fixada encontra-se uma gama de direitos, de diferentes titulares:

o(s) autor(es), de mtisica e letra (se houver);

os artistas intdrpretes;

- os artistas executantes; e

o produtor do fonograma.

Cada um desses titulares tem direitos exclusivos, o que significa nao apenas o direito a

percepcdo da remuneracao pela utilizacdo, mas, sobretudo, o direito de autorizar qualquer

forma de uso.

Quando se trata dos aspectos patrimoniais, pode haver cessao, o que d vedado em relacão aos

direitos morals, que continuarao a ser exercidos pelos autores e pelos artistas interpretes e

executantes mesmo apds a transferencia de seus direitos patrimoniais a um eventual terceiro.

Portanto, todo e qualquer daqueles atos necessariamente deve ser precedido da devida

autorizacao dos titulares de direito.

Dito de outra forma, a comunicacdo ao ptiblico, a execucao pablica, a distribuicdo eletronica,

a reproducao e qualquer outra forma de utilizacão de uma obra, quando realizadas sem a

devida autorizacao dos titulares de direitos, o que inclui a radio difusao, caracteriza a violacdo

dos direitos autorais.

Nab se imagine que uma comparacão de urn site corn uma estacão de radio levaria a questilo

para fora do direito autoral, colocando-o no Direitos das comunicacties. Em relacao a radio
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fusdo, inclusive, apOs extenso estudo da legislagdo especifica de telecomunicagOes, verificou-

se não existir dispositivos referentes ao servigo de radio na Internet Em momento algum, a lei

geral de telecomunicagOes( Lei 9.472/97) ou o C6digo Brasileiro de TelecomunicagOes (Lei

4.117/62) dispOem a respeito do servico de radio fomecido atraves de sites na Internet. Alias,

se dispusesse, isso faria tal servigo sujeito a concessdo e ao pleito pdblico.

Mas varnos supor, apenas para argumentar, que um site fosse uma radio Em nada, em

absolutamente nada, isso eliminaria sua submissão as regras do direito autoral. Radios devem

.	 •
direitos autorais, e estão sujeitas a autorizacäo dos värios titulares de direitos. A elas, como a

todos outros veiculos, se aplica o disposto no art. 95 da Lei 9610/987.

Em suma, por qualquer Angulo que se classifique um site — como Internet, como radio, ou

como radio de Internet — a autorizagão do titular dos direitos 6 coativa e inescapavel.

As normas gerais, que sujeitam todos que se utilizam de obras protegidas a autorizagdo do

titular, compreendem certas excecties, chamadas "limitagOes de direitos", em grande parte

previstas no art. 46 da lei autoral 8 . E sob tais excecOes que se repara que nossas conclusoes

quanto a inviabilidade juridica da formula do site poderiam ser ligeiramente diversas se, ao se

disponibilizar no website as milsicas sem a previa autorizagdo para tal, o mesmo tivesse sido

feito em funcão do estabelecimento de urn com6rcio eletrOnico, por exemplo, de CDs.

A comecar-se pelo e-commerce, a disponibilizagdo das mtisicas poderia ser interpretada como

a excecdo contida no inciso V do art. 46 da Lei de Direitos Autorais, segundo o qual:

7 "Art. 95. Cabe as empresas de radiodifusão o direito exclusivo a autorizar ou proibir a retransmissão, fixacrto e
reproducao de suas emissees, bem como a comunicac5o ao ptiblico pela televiSab, em locals de frequéncia
coletiva, sem prejuizo dos direitos dos titulares de bens intelectuais incluidos na programacdo."

Note-se que tambem ha limitacao aos direitos exciusivos no disposto no art. 30 § 10. da Lei Autoral, que dispoe,
como visto acima: § 1 4 0 direito de exclusividade de reproducao nao sera aplicivel ciao& ela for temporaria e apenas
fiver o propOsito de tornar a °bra, fonosrama on interpretardo per ceptive! em nmio eletrinico ou quando for de natureza transiteria e
incidental, desde que ocorra no curso do use devidamente autorizado da obra, pelo titular. Provavelmente se ancora
neste permissivo a sugestao da ABPD, de fazer-se a reproducao das obras por apenas 30 segundos.
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"Art. 46. Nao constitui ofensa aos direitos autorais:

V - a utiliza0o de obras literarias, artfsticas ou cientificas, fonogramas e transmissao de radio

e televisdo em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstracao a clientela,

desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a

sua utiliza0o".

Ainda que discutivel, fraco, ou inapropriado, o argumento de que a execu0o pdblica das

obras musicais se faz como demonstra0o daria urn minimo de suporte para a defesa da

posicao da Abril.

Mas tal nao se dd, ou nao se esta dando. Ha, no nosso entender, claro risco de infracao de

direitos autorais. Como tal, o infrator esta sujeito a sancOes civis e penais. Nesse particular, é

de interesse o disposto no Thulo VII da Lei n° 9610/96, em especial:

"Art. 105. 	  e a comunicacão ao pablico de obras artisticas, literarias e cientificas, de

interpretacOes e de fonogramas, realizadas mediante violacão aos direitos de seus titulares,

deverao ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente,

sem prejuizo da multa diaria pelo descumprimento e das demais indenizacties cabiveis,

independentemente das sancOes penais aplicaveis; caso se comprove que o infrator é

reincidente na violacao aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da

multa poderd ser aumentado ate o dobro.

Art. 109. A execuedo publica feita em desacordo com os arts. 68, 97, 98 e 99 desta Lei

sujeitard os responsdveis a multa de vinte vezes o valor que deveria ser originariamente

pago."

Em tiltima andlise, provada a infracäo do direito, o infrator se sujeitara nao apenas as sane-6es

acima descritas, mas tambena a ser condenado a uma pena de prisao, de urn a quatro anos, e,

cumulativamente, ser condenado ao pagamento de perdas e danos e lucros cessantes.
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O download de mdsica paga, aldm de mais lucrativo, esta a fazer corn que os cibernautas

retirem menos mdsicas pelas redes de partilha de arquivos, consideradas ilegais pela inddstria

discografica. Urn estudo desenvolvido pelo grupo NPD revela que 5% dos utilizadores que

compraram CDs tambarn compraram mdsica na Internet no primeiro trimestre de 2004, sendo

esta percentagem trés vezes maior do que o registado no mesmo perfodo no ano passado.

0 estudo refere ainda que entre aqueles que compram CDs e mdsica pela Internet, diminui o

use de redes de troca de arquivos. A probabilidade desses internautas retirarem uma canca-o

por meio dessas redes caiu de 64% no ano passado para 42%.

"0 aumento do ndmero de sites que vendem mdsica pela Internet esta a despertar o interesse

dos aficcionados por mtisica", explica Russ Crupnick, presidente do NPD Music e

responsAvel pelo estudo.

A Internet revolucionou o mundo. Esta rede mundial de computadores interligados rompe

fronteiras e permite trocas momentáneas de informagOes, modificando a maneira como as

pessoas se relacionam e socializam. Corn ela, brotam imensas possibilidades tecnolOgicas e

novas relacOes de consumo sdo estabelecidas nos diversos setores sociais cujas informnOes

encontram-se disponibilizadas na rede.

4 CAPITULO III — DIREITO AUTORAL NA INTERNET

A ampliacdo vertiginosa da Internet traz a tona questOes controvertidas na seara do Direito,

notadamente, no campo dos direitos autorais.

Direito Autoral e o conjunto de normas jurldicas que visam regular as relayOes oriundas da

criacdo e da utilizaydo de obras intelectuais (artisticas, literdrias ou cientificas) - entendida

estas como as criayOes do espfrito, sob qualquer forma exteriorizadas - sendo disciplinado a

nivel national e international e compreendendo os direitos de autor e os direitos que lhes sac)
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conexos. As normas autorais imp6em a todos os integrantes da sociedade respeito a essas

criacOes do espirito humano ao passo que outorga aos seus criadores o exercicio de

prerrogativas exclusivas.

A obra musical, por sua vez, tern acento no 'ambit° da tutela do Direito Autoral, consoante

dita o artigo 7° da Lei 9.610/98:

Art. 7°- Säo obras intelectuais protegidas as criagOes de espirito, expressas por qualquer meio

ou fixadas em qualquer suporte, tangivel ou intangivel, conhecido ou que se invente no futuro,
•

tais como: (...)

III - as composicOes musicais, tenham ou näo tetra.

A lei brasileira protege todos os tipos de composicOes musicais, corn a presenca ou não de

texto ou tetra.

Em todas as utilizagOes da obra musical corn fins lucrativos exige-se autorizacão do autor - ou

seu o representante - para o qual sera dada a respectiva retribuicão econOmica. Vale salientar

que tal anuencia deve não apenas preceder ao use da musica como ser feita por escrito pelo

titular do direito, segundo dispOe o art. 29 da Lei 9.610/98:

Art. 29. Depende de autorizacdo pr6via e expressa do autor a utilizacão da obra, por quaisquer

modalidades, tais como:

I - a reproducdo parcial ou integral;

II - a edich-o;

III - a adaptacdo, o arranjo musical e quaisquer outras transformacOes;

IV - a traducdo para qualquer idioma;

V - a inclusdo em fonograma ou producão audiovisual;

VI - a distribuicão, quando ndo intrinseca ao contrato firmado pela autor corn terceiros para
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use ou exploracdo da obra;

VII - a distribuigai para oferta de obras ou producOes mediante cabo, fibra Otica, satelite,

ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuario realizar a selecdo da obra ou

producão para percebé-la em urn tempo e lugar previamente determinados por quern formula

a demanda, e nos casos em que o acesso as obras ou produceies se faca por qualquer sistema

que importe em pagamento pelo usuario;

VIII - a utilizagdo, direta ou indireta, da obra literaria, artistica ou cientifica, mediante: (...)

b) execucdo musical; (...)

radiodifusdo sonora ou televisiva;

captacâo de transmissdo de radiodifusdo em locais de freqUencia coletiva;

f) sonorizacdo ambiental; (...)

i) emprego de sistemas 6ticos, fios telefOnicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de

comunicacao similares que venham a ser adotados; (...)

IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as

demais formas de arquivamento do género;

X - quaisquer outras modalidades de utilizacdo existentes ou que venham a ser inventadas.

Destacadas do artigo transcrito acima, a reproducdo, a execucab pablica e a distribuicäo

apresentam-se como os principais meios de utilizaedo da nnisica na Internet. Observe-se que,

como sera mostrado, um processo nao exclui o outro, pelo contrario, na maior parte das

ocasiOes, eles coexistem.

No que diz respeito a reproducdo da obra, o art. 5° conceitua:

Art. 5°. (...)

VI - reproducäo - a c6pia de um ou varios exemplares de uma obra literdria, artistica ou
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cientifica ou de um fonograma, de qualquer forma tangivel, incluindo qualquer

armazenamento permanente ou tempordrio por meios eletrOnicos ou qualquer outro meio de

fixacao que venha a ser desenvolvido.

VII - contrafacao — a reproducdo ndo autorizada;

Desse modo, reproducão é o ato de copiar a obra, disso resultando urn objeto tangivel, urn

arquivo eletrOnico ou qualquer outra forma de fixagdo.

Diante do crescente avanco tecnolOgico, observamos o surgimento de meios capazes de

facilitar cada vez mais a troca de arquivos musicais pela Internet, na qual se destaca o MP3 -

recente tecnologia que permite armazenar e reproduzir mOsicas no microcomputador pessoal

corn qualidade digital e utilizando pouquissimo espago para o armazenamento, gracas as

altissimas taxas de compactacao proporcionadas. Corn o advento do MP3, ensejou-se urn

aumento da reproducdo não autorizada da mOsica, ou seja, a contrafacão, vulgarmente

conhecida como "pirataria".

Certamente ha quern alegue que a pirataria sempre existiu, pordm, é precis() nao esquecer que

uma das principais caracteristicas do material ilegalmente copiado pelos modos mais antigos é

a sofrivel qualidade e edicão, empecilho que agora não mais existe, ja que, corn os avancos

tecnolOgicos, todas as cOpias possuem o mesmo som cristalino e estdo disponiveis

gratuitamente, para quem quiser ouvir e copiar. Possuindo-se urn gravador e uma simples

unidade de CD-R (CD virgem), pode-se "imprimir" urn destes arquivos diretamente ern CD -

ou seja: pode-se montar uma coletanea pessoal de sucessos, corn qualidade digital, sem sair de

casa.

Quanto a execuciIo da obra musical, na Lei 9.610/98, destacam-se tais disposicOes:

Art. 68 - Sem prOvia e expressa autorizacao do autor ou titular, näo podefao ser utilizadas

obras teatrais composicOes musicais ou litero-musicais e fonogramas, ern representacties e
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execucaes pdblicas. (...)

§ 2° - Considera-se execucao pdblica a utilizacäo de composiceies musicais ou litero-musicais

mediante a participacdo de artistas, remunerados ou nao, ou a utilizacdo de fonogramas e

obras audiovisuais, em locais de freqUencia coletiva, por quaisquer processos, inclusive a

radiodifusdo ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibicäo cinematografica. (...)

§ 4° - Previamente a realizacdo da execucâo publics, o empresario devera apresentar ao

escritOrio central, previsto no artigo 99, a comprovacdo dos recolhimentos relativos aos

direitos autorais.(...)

§ 6° - 0 empresario entregard ao escritörio central, imediatamente apOs a execucdo pnblica ou

transrnissao, relacdo completa das obras e fonogramas utilizados, indicando os nomes dos

respectivos autores, artistas e produtores.

Art. 94 — Cabe ao produtor fonogräfico perceber dos usuarios a que se refere o artigo 68 e

pathgrafos desta Lei os proventos pecuniarios resultantes da execucdo ptiblica dos fonogramas

e reparti-los com os artistas, na forma convencionada entre eles ou suas associacifies.

Dentre os direitos patrimoniais do autor inscreve-se o direito de execucão publica, o qual se

traduz na prerrogativa que tern o criador da obra intelectual musical de autorizar a

comunicacdo de sua criacdo ao pnblico, por meio de vozes, instrumentos, ou aparelhos

mecanicos ou eletronicos, recebendo, em conseqiiéncia, os proventos econOmicos

correspondentes. Em raid° de sua natureza e da diversificaedo dos processos e dos mews de

comunicaeão da obra musical, o direito de execuedo pUblica é urn dos direitos mais

importantes para o autor, apresentando diferentes especificacOes em consonáncia corn a forma

de utilizacdo. Tem-se na pratica a execucdo pdblica da mtisica em radio, em televisdo ou na

Internet, visto que é expressdo da lei "por quaisquer processos, inclusive a radiodifusdo ou

transmissilo por qualquer modalidade".
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A execucão consiste, pois, no contato da obra corn o ptIblico, atravds da expressdo sonora,

qual seja, da manifestacdo propensa a captar o sentido auditivo, realizada corn o intuito de

lucro, direto ou indireto, por processo acabado Ern face desse direito, que coexiste corn

outros direitos patrimoniais, qualquer processo de execugdo pdblica faz gerar frutos

pecuniarios (remuneracdo) ao autor. A execugdo publics, por vontade do legislador, encontra-

se inserida no capitol° da Lei que trata da comunicacdo ao publico, dessa sorte, ao nosso ver,

aquela seria uma das modalidades desta.

Vale mencionar que o ECAD (EscritOrio Central de Arrecadacdo e Distribuigdo) e o Orgdo

responsävel para autorizar a execuedo publics da obra musical. Por outro lado, 6 de sua

competéncia a arrecadagdo de direitos autorais pela execuedo da musics na Internet - assim

como ocorre corn a radiodifusdo tradicional - e a distribuicão daqueles direitos para o seus

titulares.

No espaco cibern6tico, a execucdo da obra musical se (la, basicamente, por dois modos: 1)

atravds do simulcasting e do streaming nas radios virtuais; e 2) o caso das lojas virtuais de

CDs e DVDs.

Simulcasting 6 a transmissao simultdnea inalterada de emissOes de radio e televisão aberta, ou

via cabo, atravds da Internet. Tal denominacdo 6 feita em analogia ao broadcasting, termo em

ingles utilizado para a radiodifusão convencional.

A emissora ao mesmo tempo que promove a simultaneidade de sua programacdo tradicional

corn a Internet, incentiva novas formas de ingressos financeiros, alcancados pela rrnisica

apresentada diretamente ao internauta (denominagdo utilizada para o usuario da Internet). A

primeira forma corresponde as imagens publicitdrias já contratadas pela emissora para suas

emisseies tradicionais, caso a emissão for inalterada, aquelas mensagens comerciais tamb6m

continuarilo a ser divulgadas na simulcasting. Outra forma de publicidade na simulcasting

encontra-se especificamente no site da emissora, exclusivamente contratada por esta para
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patrocinar a nova atividade (simulcasting).

Quanto ao streaming, 6 o termo tecnico, em ingles, utilizado para denominar a pratica de

transmitir mdsica por meio da Internet. Os sistemas de transmissOes pela Internet atraves de

streaming, por sua vez, 6 denominado webcasting, cujas principais caracteristicas said: a) a

interatividade em potencial oferecida pelo webcaster ao intemauta, o que distingue este

metodo do simulcasting e do broadcasting; e b) a possibilidade oferecida ao intemauta de

fazer o download das nnisicas, no tempo e na ordem que desejar. Este sistema chama-se on

demand. Atraves dele tambem 6 possivel combinar mtisicas, criar series por interpretes, por

autores, por generos, enfim, o intemauta pode montar sua prOpria coletanea a partir das

mtlsicas dispostas pelo webcasting e fixadas na memOria do seu computador.

Com efeito, o elemento interatividade que caracteriza o sistema de music on demand, requer

uma licenca especial dos titulares dos direitos autorais, quais sejam, os autores, os

executantes, os interpretes e os produtores de fonogramas. Na Lei 9.610/98, no art. 29 na

expressâo "realizar a selecao da obra ou producdo para percebé-la em um tempo e lugar

previamente determinados". Logo, ha necessidade de previa e expressa licenca dos titulares

dos direitos autorais. Nap obstante, equivalente ao que procede com o simulcasting, os

ingressos financeiros auferidos com a publicidade posta no site do webcaster devem ser

repartidos com os titulares dos direitos autorais.

Note-se que, na hipOtese de ndo haver o download da musica e o ouvinte a escutar no ambito

domestic° ou privativo, ndo e necessaria a autorizaflo do autor para a execticao da obra, pois

seria o mesmo que ouvir mdsica nas radios convencionais. Pot-6m, cabe a emissora de radio

virtual pagar os direitos autorais devidos por aquela execucão pdblica, como outro qualquer.

O caso das lojas virtuais de CDs, envolve tanto a execucão, quanto a distribuicao da obra. Ha

execucão pdblica ao disponibilizar para o consumidor na Internet uma faixa musical do CD a

venda. Por outro lado, ha distribuicao pela venda dos CDs, ou seja, pela transferância de
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propriedade. Uma observagào a ser feita 6 quanto ao art. 46, inciso V Em sua defesa, as

empresas que disponibilizam a execucdo, nos seus sites, de mtisica, sem autorizacdo para

tanto, poderiam alegar que o mesmo tern sido feito em funcdo do estabelecimento de um

comercio eletrOnico, por exemplo, venda de CDs. De fato, ndo seria ilicito se a loja virtual se

limitasse a executar apenas um trecho da m6sica contida no CD. Porem, apesar de existirem

sites que comercializem CDs na rede, em muitos casos, a milsica 6 utilizada sem o fim

exclusivo de demonstracdo a clientela. Moo obstante, a lei exige tamb6in que esses

estabelecimentos "comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua

utilizacdo", ou seja, 6 necessario que a loja virtual comercialize os aparelhos pelos quais a

milsica 6 transmitida.	 -

No tocante a distribuigdo da obra, o art. 5° da Lei autoral, define:

Art.5° (...)

IV - Distribuicäo - a colocacao a disposicdo do ptiblico do original ou c6pia de obras

literdrias, artisticas ou cientifica, interpretagOes ou execucOes fixadas e fonogramas, mediante

A venda, locacäo ou qualquer outra forma de transferencia de propriedade ou posse.

Transpondo tal conceito para o espaco cibern6tico, a distribuicdo da musica nesse meio se

perfaz quando quaisquer obras intelectuais, interpretacOes, execucaes fixadas ou fonogramas

são disponibilizadas ao p6blico por sistemas de comunicacao eletrOnica, com intuito de venda

ou qualquer outra forma transferencia de propriedade ou posse. E a transferencia ou a

disponibilizagão da obra musical para reproducdo.

Corn efeito, como apontado acima, quando um site vende imisicas ou CDs pela Internet,

constitui-se uma distribuicão eletrOnica, e, consequentemente, ha a incidencia de direitos

patrimoniais. As gravadoras tern utilizado esse sistema mercantil na tentativa de se

recuperarem dos impactos causados pelas novas tecnologias.
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0 art. 29, inciso VII, impbe a necessidade de autorizacdo provia e expressa do autor para a

distribuicdo corn a finalidade de oferta de obras ou producties mediante cabo, fibra Otica,

satelite, ondas ou qualquer outro sistema que permits ao usuario realizar a selecäo da obra ou

producao para percebe-la em urn tempo e lugar previamente determinados por quern formula

a demanda, e nos casos em que o acesso as obras ou producOes se faca por qualquer sistema

que importe em pagamento pelo usuario.

Por outro lado, tamban ocorre a distribuicAo eletrOnica quando o consumidor, fazendo uso de

um gravador de CD, conecta o site do seu artista ou gravadora favoritos e faz um download da

musics ou disco diretamente para o seu gravador de CD ou para a memOria do seu

computador, corn a possibilidade de escolher quais faixas do disco deseja baixar, criando,

assim, seus prOprios CDs. Este procedimento tornou-se acessivel corn a descoberta do MP3.

Deve-se ressaltar que a lei estabelece algumas excecOes, permitindo o uso da rmisica sem a

necessidade de prdvia autorizacdo nem a incidencia de remuneragäo por direitos autorais. Sao

casos como o uso domèstico, a demonstracäo a clientela, entre outros, dispostos no art. 46 e

seguintes da Lei 9.610/98.

Contudo, em que pese a regra exigir a autorizacdo do autor, 8 importante mencionar as

limitaceies dos direitos autorais, em grande parte previstas no art. 46, sendo que, no tocante as

obras musicais, as excecOes encontram-se principalmente nos incisos, II, V e VI:

Art. 46. Mio constitui ofensa aos direitos autorais:

(...) II - a reproduca-o, em um so exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista,

desde que feita por este, sem intuito de lucro;

(...)V - a utilizacdo de obras literdrias, artisticas ou cientificas, fonogramas e transmissao de

radio e televisäo em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstracao

clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que
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permitam a sua utilizacAo;

VI - a representagão teatral e a execucào musical, quando realizadas no recesso familiar ou,

para fins exclusivamente didAticos, nos estabelecimentos de ensino, näo havendo ern qualquer

caso intuito de lucro.

No tocante a reproducdo, devemos observar que no art. 46, inciso II, houve uma inovacdo

corn relacAo a Lei anterior (Lei n° 5.988/73), a qual era mais abrangente e no seu art. 49,

inciso II, permitia "a reproducào, ern um so exemplar, de qualquer obra, contanto que näo se

destine a utilizacdo corn intuito de lucro". 0 legislador de 1998, acrescentou a expressao "de

pequenos trechos", como podemos notar acima. Desse modo, ele restringiu ainda mais a

permissdo da reproducäo da obra sem autorizacào. Transpondo tal dispositivo legal

juntamente corn o art. 5°, inciso VI, para a questão da mtisica na Internet, entende-se que estä

expressamente proibida a reproducão da nuisica atravês da Internet, mesmo sem o intuito de

lucro, ao menos que seja apenas a reproducao de pequenos trechos da obra.

Outra observacäo importante 6 quanto ao inciso V, do mesmo art. 46, no qual pode se

enquadrar as lojas virtuais de CDs. Note-se que, a maioria dessas lojas atualmente são

controladas pelas grandes gravadoras, que encontraram neste nicho urn mecanismo de se

adaptarem ao comërcio eletninico (e-commerce).

De fato, corn os avancos tecnolOgicos advindos corn a Internet, percebe-se uma nitida

mudanca na Inddstria FonogrAfica. Esta foi obrigada a enquadrar-se ao novo mercado de

exploracão e aos novos sistemas de neg6cios praticados da rede de computadores.

A distribuicäo digital mudou a dindmica da indUstria fonogrAfica. Uma das solucbes que estA

sendo adotada pelas gravadoras, 6 "entrar na onda", ou seja, entrar no espaco cibernetico na

tentativa de tamb6m tirar proveito da nova tecnologia e do novo mercado consumidor.



5 CAPITULO IV — MINHA EXPERIENCIA COM 0 USO DA INTERNET

Venho utilizando desde que me foi apresentado os recursos da internet para use pessoal e,

principalmente, como material didatico em minhas aulas. Dentre os recursos mais utilizados

estao as letras de milsica, buscadas em sites os mais variados possiveis, como por exemplo os

sites oficiais e extras oficiais das bandas procuradas, pdginas de fas que colocam a disposicdo

simplesmente sua tetra de cancão preferida. Letras de miisicas cifradas encontradas em sites

especificos sobre o assunto, tais como: acheicifras.com.br , cifraclub.com.br ,

cifraantiga.com.br , cifra's world web, cifracenter.com.br , onde encontra-se uma infinita

variedade de cancOes cifradas, inclusive com a possibilidade, em alguns desses sites, de

transpor a cifra para o torn desejado com um simples toque. Tablaturas - metodo alternativo a

partitura para ensino especifico de guitarra e violao, onde se tem seis linhas que

correspondem as cordas do instrumento ao invds das cinco linhas tradicionais do pentagrama -

partituras, estas muito titeis principalmente para milsicas que tern gravaches de dificil

aquisicdo ou acesso.

0 MP3 d urn importante recurso, pois nos permite ter acesso a gravaches de milsicas de todos

os generos, datas e origens, gravagOes as quais seria em muitos casos impossivel de se obter.

O recurso permite encontrar, por exemplo, nuisicas e temas de trilhas sonoras de seriados de

televisiio e cinema de todas as décadas e de quase todas as origens (Expectroman, Os Gathes,

Peter Gun, Missao Impossivel, Hines de James Bond, etc.). Outro ponto positivo d a

praticidade e a facilidade de obtencão desses recursos, ou seja, basta conectar-se, buscar a

mtlsica e gravar em um aparelho gravador qualquer.

Ainda podemos ouvir estas cancOes citada acima, em qualquer tom, atraves do recurso midi.

Este recurso 6, na verdade, urn formato de mtisica extremamente leve que permite

manuseio quando é necessdrio modificar tonalidades, timbres, melodias, harmonias, ritmos,

29
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insergdo ou exclusdo de instrumentos em um arranjo e outras aplicacees.

Todos esses recursos vem sendo utilizados por mim em aulas particulares e em escolas.

6 CONSIDERACOES FINAIS

Existe hoje urn grande ter° de internautas em busca de mtisica gratuita na rede, muitos ate

mesmo sem saber ao certo o que, o quanto e o porque deveriam pagar.

Diante desse quadro, a inddstria fonografica, as associagees 'de mnsicos paralelamente ao

mundo juridico estäo atentos e buscam solucties para resolver o enorme prejuizo causado pela

violacão dos direitos autorais. Prova disso WA° as linhas enunciadas pelas ConvencOes

Internacionais ratificadas pelo Brasil, inclusive a interferencia da OMC - Organizacdo

Mundial do Comercio atraves do "Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual

relacionados corn o Comercio" ou Trade-Related Aspects of Intelectual Property Rights

(AADPIC ou TRIPS, respectivamente). Por outro lado, assistimos ao atuante comportamento

da RIAA liderando a incitistria fonogthfica norte-americana em processos judiciais movidos

contra determinados sites, como foi o exemplo do Napster.

A prOpria tecnologia, atraves dos cOdigos de seguranca, criptografia, ntimeros, entre outros,

esta se encarregando de disciplinar os novos usos gerados pela tecnologia. Com  efeito, temos

como exemplo brasileiro o recente Decreto n° 4.533/2002, que regulamentou o art. 113 da Lei

Autoral, impondo que, a partir de 22 de abril de 2003, as producees sonoras (CD) e/ou corn

imagens (DVD e CD-ROM) terão que possuir, urn cOdigo individual de duas letras

designando o mimero do lote a que pertence, e quantas unidades teve a tiragem do produto.

Em que pese ser uma materia nova, e por isso com poucas normas especificas, existem poucas

leis e convencries internacionais que tratam do tema. Ha o Direito e este deve ser respeitado.

Como nos ensina Vieira Manso, e principio juridic° basico aquele que manda "dar a cada urn



31

o que 6 seu". Nada mais e pr6prio do homem do que o produto de sua criacào, o que o homem

cria 8 de sua propriedade. Logo, deve ser dele, ou de quem ele delegou, os poderes de usar,

gozar, fruir e dispor da sua pr6pria obra intelectual. A mtisica, como tal, quando comunicada

ao publico, seja por qualquer midia, das mais rudimentares as mais avancadas - Ieia-se dentre

elas a Internet - deve proporcionar ao titular dos seus direitos autorais a devida compensacäo

financeira.

Independentemente dos meios de controle e arrecadacdo, 8 indiscutivel que a utilizacdo

econOmica da obra advém proventos para o autor, tanto fundados no exercicio de sua

atividade e do lucro que a exploragão da obra the propiciar, quanto assentados em direitos

individuais, estes reconhecidos ao criador e ao emprethrio. Nesse sentido, a Constituicäo

Federal, no art. 5°, incisos XXVII e XXVIII displiem os direitos autorais - como dito

anteriormente, entre os Direitos e Garantias Fundamentais:

Art. 5° - Todos säo iguais perante a lei, sem distincAo de qualquer natureza, garantindo-se aos

brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida,

liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes: (...)

XXVII — aos autores pertencem o direito exclusivo de utilizacäo, publicack) ou reproducão de

suas obra, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII — são assegurados, nos termos da lei:

a) a protect-10 as participacOes individuals em obras coletivas e a reproducao da imagem e voz

humanas, inclusive nas atividades desportivas.

Sendo a obra utilizada por terceiros, atraves de qualquer meio e forma previstos em lei -

inclusiva pela Internet - que implique na incidencia de direitos autorais, ao titular da obra

deve corresponder a respectiva remuneractio sob pena de locupletar-se aqueles,

indevidamente, com o fruto do trabalho intelectual do autor.
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A distribuicão mundial de mtisica legal pela Internet quintuplicou no ultimo ano, ja que o

niimero de sites de distribuicao passou de 20 para 100, segundo urn relatOrio que acaba de ser

publicado pela Federacdo Internacional de Produtores Fonograficos (IFPI, sigla em ingles).

A Associagão Fonografica e Videografica Espanhola (AFYVE, sigla em espanhol), membro

da IFPI, informou que, segundo este relat6rio, desses 100 sites de distribuicdo de mtisica legal

na Internet, mais de 50 estdo localizados na Europa.

Pode-se ter acesso a eles atraves da pagina www.pro-music.org , urn site fundado por uma

alianga de entidades pertencentes ao setor da mtisica e que ja abriu filiais na Alemanha,

Franca e Italia. Alan disso, no ultimo ano foi experimentado urn forte increment° na

atividade destes sites legais.

Assim, por exemplo, OD2, urn fornecedor europeu de mtisica online apresentou uma media

mensal superior as 500 mil "downloads" durante o primeiro trimestre de 2004, conseguindo

urn aumento de 27% se no més de maio

O estudo da IFPI afirma que este incremento esta diretamente relacionado corn a oferta legal

disponivel.

Desta forma, atualmente são oferecidas mais de 300 mil cancOes em formato online na

Europa. E so no Reino Unido, esta oferta cresceu para 700 mil cancOes devido ao lancamento

do Napster.

TambOm, de acordo corn o OD2, o raimero de usudrios registrados em sites online legais

europeus passou de 380 mil no final de setembro de 2003 a 830 mil ern marco de 2004.

A IFPI afirma que cada més sdo trocados 800 milhOes de arquivos musicais no mundo todo,

100 milhOes a menos que no rraes de janeiro de 2003 e uma queda de 27% frente a 1,1 bilhdo

de arquivos que foram alcancados em junho de 2003.

Alen disso, o nUmero de arquivos de miisica ilegais disponiveis em redes "peer-to-peer" caiu
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a 700 milhOes, o que sup:5e 100 milhOes menos que em janeiro de 2004 e 30% menos que em

junho de 2003, quando foi registrado 1 bilhao

A IFPI considera que o avango experimentado d conseqUencia direta das campanhas de

informagdo que sa-o feitas de forma constante entre os consumidores europeus, assim como

pelas awes legais empreendidas em paises como Alemanha, Dinamarca e

Diferentes pesquisas realizadas na Franca, Alemanha, Reino Unido e Dinamarca durante os

primeiros meses do ano assinalam que 70% dos cidadaos sabem que compartilhar masica

protegida 6 algo ilegal.

0 EscritOrio Central de Arrecadacão e Distribuigao (ECAD) e as associagOes brasileiras de

masicos deverão iniciar a cobranga por milsicas baixadas ou ouvidas na internet.

De acordo com o ECAD, a arrecadagao ficara por sua conta, enquanto que a autorizacdo para

veiculach-o das masicas devera ser feita pelos prOprios autores.

A entidade diz que esta preparando contratos e tecnologia para realizar as cobrangas. 0 valor

minim° a ser cobrado vai depender do site e do tipo de utilizagdo da masica, Mas o ECAD

adianta que poderd chegar a 7,5%, quando houver faturamento. As informagOes são da

Agencia Brasil.

A indastria fonografica esta verdadeiramente em crise e pede socorro. As gravadoras

imploraram pelo fim da pirataria de masica na web. Elas pedem regulamentagao e que os

consumidores parem de fazer "downloads" e gravar masica de grata, pois a pirataria esta

estrangulando o setor multibiliondrio. Os ntimeros da federagão para 2001 mostraram uma

queda de 5% nas vendas. Para exemplificar, atualmente as gravadoras faturam a quantia de

US$ 33,7 bilhOes. Na Alemanha, por exemplo, as vendas de CDs no ano passado foram de

US$ 185 milli -6es, enquanto a cifra para CDs virgens vendidos foi estimada em US$ 182

milhOes.
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Esse assunto 6, sem drivida, muito polémico, visto que tern seus pais e seus contras. Se

virmos pelo lado econ8rnico, masica de graca significa menos mOsica, menos artistas novos,

menos escolhas, milhares de empregos menos, isso sem falar na questdo da pirataria que iria

aumentar consideravelmente. Mas por outro lado, ha de convir que os CDs estäo muito caros

e a populacdo, que sofre corn o problema do desemprego, não tern condicOes de arcar corn

essas despesas. Despesas essas que tomam a vida mais miser-dyel e dificil para as mais

variadas camadas da sociedade.

Os executivos das gravadoras tambem acreditam que agora existem mais arquivos de mOsica

disponlveis na interne do que no auge do sucesso do Napster. Sem drivida isso ocorre, mas

ndo 6 sair paralisando os programs de "download" de MP3 que esta a saida para acabar corn

a crise. Muito pelo contrario. Corn o advento da Internet, muitos estudiosos, hoje em dia,

criam diversos programas capazes de compartilhar arquivos. No meu ponto de vista, esse

assunto tern que ser discutido, não s6 entre as gravadoras, mas tambem corn os maiores

responsaveis pelo produto em questdo: os artistas.

Por mais que as gravadoras critiquem a nalsica de grata na Internet, muitos artistas não tern a

mesma opini5o. Alguns acham que a mrisica ajuda a divulgar mais os mOsicos ern questdo.

Por outro lado, existe uma corrente que acredita para a mdsica continuar a sustentar a vida dos

artistas, não podera mais ser usada sem a permissäo deles. Como ja falado, 6 urn assunto

extremamente delicado e que envolve muito dinheiro ern jogo. Para os consumidores, seria

Otimo que as cancOes dos artistas preferidos fossem, colocadas a disposicäo na Internet. 0

Onico empecilho 6 que se a mentalidade da nuisica de grata prevalecer, as companhias de

discos ndo poderdo mais investir ate 15% de sua receita na revelacäo e producão dos artistas.

A saida pan driblar essa crise esta na regulamentacão. Tern de existir alguma lei que acabe

corn esse impasse, pois nao 6 born nem para os consumidores e para os mrisicos.
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Independente do ponto de vista etico da questdo da cobranga de direitos autorais, é realidade

que esse recurso se mostra muito util, tendo em vista que minha experiencia tern sido

produtiva.

Posso citar como um caso de sucesso o estdgio que venho fazendo na escola Albert

Schwaitzer onde precisei, pela indisponibilidade de tempo para ensinar atraves de partitura, da

gravagdo da mnsica Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Busquei na interne o arquivo MP3

relativo e encontrei, aldm do prOprio, outras versees da mesma cangão. Dentre elas, versifies

com andamento mais rapid°, corn outro ritmo de acompanhamento, uma, inclusive, cantada

em inglés; fato esse que me sugeriu apresentacdo de diversos conceitos musicais aos alunos,

tais como: diferentes interpretagees de uma mesma cancão e utilizagdo de outros instrumentos

para formagão de urn arranjo musical.

Esse recurso veio dinamizar o ensino musical, trazendo maior interesse atraves da prOpria

audicdo da masica, como ponto de partida para uma apresentagdo posterior; trouxe tambem

diferentes contetidos que nao seriam abordados, ao menos desta forma. Ou seja, al6m de me

permitir apresentar a cangdo e realizar a tarefa pretendida, ainda suscitou ideias que

contribuem para o ensino musical.
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