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Atualmente é praticamente impossível imaginar assistir a clássicos do cinema mundial sem 
imediatamente pensar em suas trilhas sonoras. “... E o Vento Levou”, “Psicose”, “Os Pássaros”, 
entre muitos outros filmes, têm trilhas sonoras que levam os espectadores a compreender o 
sentimento e a atmosfera que os diretores e atores estão tentando transmitir às cenas. Seja 
para passar ao espectador o suspense ou o romance épico, a trilha sonora de uma obra 
cinematográfica é um fator determinante de seu sucesso. 

A análise da arrecadação da bilheteria desses clássicos citados é a maior prova disso. “... E o 
Vento Levou”, lançado em 1939, arrecadou US$ 390.525.192,00; “Psicose”, lançado em 1960, 
US$ 32.000.000,00; “Os Pássaros”, lançado em 1963, US$ 11. 403.529,00. Esses valores, 
hoje tidos como diminutos perto das estrondosas arrecadações de filmes nacionais e 
estrangeiros, trazem uma pergunta: qual é a porcentagem desses valores que deve ser 
destinada aos autores das obras musicais?   

Os direitos dos autores de obras musicais no momento que podemos denominar de “pré-
produção” da obra cinematográfica já foram tratados na última edição da Revista de Cinema, 
no artigo “Cuidados na Produção de Trilha Sonora de Obras Audiovisuais”, de autoria de 
Fernanda Esperança. A autora explicou as etapas e a regularização dos direitos necessários 
para a sincronização de obras musicais em obras cinematográficas. Logo, o presente artigo 
terá como foco o direito desses autores no momento da “pós-produção” do filme, quando se 
torna pertinente a discussão sobre o pagamento de direitos autorais pela execução pública, em 
salas de cinema, dessas obras musicais já sincronizadas nas obras cinematográficas.  

A primeira figura que salta à mente ao discutir o assunto é o órgão atualmente responsável 
pela arrecadação desses direitos: o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD. O 
ECAD, formado pela união das associações de gestão pública de direitos autorais, é legalmente 
instituído da prerrogativa de fiscalizar e arrecadar, no Brasil, os direitos autorais pela execução 
pública de obras musicais nacionais e estrangeiras. Por meio de convênios firmados entre 
órgãos de arrecadação mundiais, é possível que os direitos autorais de uma obra musical 
brasileira executada na França, por exemplo, sejam arrecadados e transmitidos ao autor no 
Brasil. Assim sendo, também cabe ao ECAD, hoje em dia, o dever de fiscalizar e arrecadar os 
direitos autorais devidos por salas de cinema pela execução pública de obras musicais 
nacionais e estrangeiras e, quando necessário, propor ações para reforçar esse direito.  

O pagamento de direitos autorais por salas de cinema é um tema descrito por alguns como 
controverso. De um lado, temos as empresas titulares de salas de cinema alegando que, uma 
vez autorizada a sincronização da obra musical na obra cinematográfica, deve-se presumir o 
seu uso comercial. Ou seja, deve-se presumir que, ao autorizar a inserção da obra musical na 
obra cinematográfica, o autor implicitamente autoriza também o seu uso comercial posterior 
nas salas de cinema. De outro lado, temos o órgão legal representante dos autores, o ECAD, 
alegando que a Lei de Direitos Autorais prevê a necessidade de autorizações distintas para a 
sincronização e para a execução pública das obras musicais, sendo o posicionamento das salas 
de cinema ilegal.  

A controvérsia sobre o assunto não é recente. Já em 1965, antes da existência de qualquer 
diploma legal sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar uma ação judicial 
sobre o tema, declarou, com uma certa dose de lirismo, que a justiça tinha como obrigação 
proteger os autores, que seriam indefesos e desprevenidos nos contratos que assinam: 

“A Justiça não pode deixar de proteger os verdadeiros artistas, não pode deixar sem amparo o 
talento, na competição dos interesses, mas, ao contrário, deve acolher sob o seu manto 



aqueles que enriquecem as artes, tornam mais belas as belezas da vida, refinando os 
sentimentos, estes que são sempre indefesos e desprevenidos, nos contratos que assinam.” 

Por certo, o cenário mundial mudou. Com a prolação de leis de direitos autorais protetivas, 
dificilmente poder-se-ia tipificar os autores de obras musicais atuais com tanto lirismo e 
inocência, mas a idéia permanece. Seguindo essa preocupação do Ministro do STF, as Leis de 
Direitos Autorais de 1973 e de 1998 estabeleceram como princípio nuclear dos contratos, em 
matéria de direito autoral, a necessidade de interpretá-los de forma restritiva em suas 
disposições. Em termos práticos, isso significa que, a não ser que haja previsão expressa no 
contrato, a obrigação não existe entre as partes. 

Assim, caso o autor assine um contrato no qual autorize a sincronização de sua obra musical 
em obra cinematográfica, esse é o único direito que poderá ser tido como transmitido nesse 
instrumento. Qualquer outra forma de utilização além dependerá de prévia e expressa 
autorização do autor ou do ECAD. Isso porque a Lei de Direitos Autorais também prevê que as 
modalidades de utilização das obras intelectuais são independentes entre si, devendo ser 
objeto de autorizações específicas.  

Mantendo em mente todas essas disposições legais, deve-se acrescentar a informação de que 
a Lei de Direitos Autorais (9610/98) prevê expressamente, em seus artigos 29 e 68, que 
depende de prévia e expressa autorização do autor a inclusão de obras musicais em produção 
audiovisual e a execução pública de composições musicais por meio de transmissão 
cinematográfica.  

Com base em todo esse aparato legal, é defendido que as empresas titulares de salas de 
cinema são responsáveis por pagar ao ECAD os direitos de execução pública das obras 
musicais inseridas nas cinematográficas. Caso essas empresas optem por violar os direitos 
autorais e não pagar a remuneração devida aos autores, poderão ser rés em eventuais ações 
judiciais; não só a empresa cinematográfica, mas também os seus proprietários, gerentes e 
diretores.  

Tendo em vista o disposto, parece difícil imaginar qual é a fundamentação para as salas de 
cinema recusarem-se a respeitar o direito dos autores. Baseiam-se essas empresas no artigo 
88 da Lei de Direitos Autorais, que prevê que a autorização do autor de obra artística para 
produção audiovisual implica, salvo disposição do contrário, consentimento para sua utilização 
econômica. Parecem esquecer essas empresas, no entanto, o trecho “salvo disposição do 
contrário”. Conforme já demonstrado, a Lei de Direitos Autorais atual não permite nenhuma 
interpretação diferente: a execução pública de obras musicais sincronizadas em obras 
cinematográficas depende de prévia e expressa autorização do autor ou do ECAD. 

Resta demonstrado, assim, que o empresário do mercado cinematográfico deve fornecer ao 
momento pós-produção da obra cinematográfica igual importância à que é usualmente 
fornecida à pré-produção, respeitando o direito dos autores de obras musicais em todos os 
momentos relacionados à produção e exploração da obra cinematográfica. Essa é a única 
forma de garantir que futuras trilhas sonoras geniais sejam criadas. 
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