
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.567.780 - RJ (2015/0267853-9)
  
RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE : ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO  ECAD 
ADVOGADOS : HÉLIO SABOYA RIBEIRO DOS SANTOS FILHO  - RJ068819    

PEDRO PAULO MUANIS SOBRINHO E OUTRO(S) - RJ082788 
ADVOGADA : KARINA HELENA CALLAI E OUTRO(S) - DF011620 
RECORRIDO : TV ÔMEGA LTDA 
ADVOGADOS : ANDRÉA MARIA RODRIGUES  - RJ102236    

THIAGO MENDES LADEIRA E OUTRO(S) - SP154633    
MARCOS ALBERTO SANTA'NNA BITELLI  - RJ002607A   
ALEX CARLOS CAPURA DE ARAUJO  - SP296255 

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. TRANSMISSÃO TELEVISIVA. 
INTERNET. DISPONIBILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. TECNOLOGIA 
STREAMING . WEBCASTING E SIMULCASTING . EXECUÇÃO PÚBLICA. 
CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. 
POSSIBILIDADE. SIMULCASTING . MEIO AUTÔNOMO DE UTILIZAÇÃO DE 
OBRAS INTELECTUAIS. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. NOVO FATO 
GERADOR. TABELAS DE PREÇOS. FIXAÇÃO PELO ECAD.  VALIDADE. LEI Nº 
12.853/2013 E DECRETO Nº 8.469/2015. VIGÊNCIA. 
1. Cinge-se a controvérsia a saber se a transmissão televisiva via internet nas 
modalidades webcasting  e simulcasting  (tecnologia streaming ) se configura 
execução pública de obras musicais apta a gerar o recolhimento de direitos 
autorais pelo ECAD e se a transmissão de músicas na modalidade simulcasting  
constitui meio autônomo de uso de obra intelectual, caracterizando novo fato 
gerador de cobrança de direitos autorais.
2. De acordo com os arts. 5º, inciso II, e 68, §§ 2º e 3º, da Lei Autoral, é possível 
afirmar que o streaming é uma das modalidades previstas em lei pela qual as obras 
musicais e fonogramas são transmitidos e que a internet é local de frequência 
coletiva, caracterizando-se, desse modo, a execução como pública. Precedente da 
Segunda Seção.
3. O critério utilizado pelo legislador para determinar a autorização de uso pelo 
titular do direito autoral previsto no art. 31 da Lei nº 9.610/1998 está relacionado 
com a modalidade de utilização e não com o conteúdo em si considerado. Assim, 
no caso do simulcasting , a despeito de o conteúdo transmitido ser o mesmo, os 
canais de transmissão são distintos e, portanto, independentes entre si, tornando 
exigível novo consentimento para utilização e criando novo fato gerador de 
cobrança de direitos autorais pelo ECAD.
4. As alterações promovidas pela Lei nº 12.853/2013 à Lei nº 9.610/1998 não 
modificaram o âmbito de atuação do ECAD, que permanece competente para fixar 
preços e efetuar a cobrança e a distribuição dos direitos autorais.
5. O início da vigência do Regulamento de Arrecadação e das tabelas de preços 
em conformidade com os novos critérios a serem observados para a formação do 
valor a ser cobrado para a utilização das obras e fonogramas, previstos na Lei nº 
12.853/2013 e no Decreto nº 8.469/2015, ocorre em 21/9/2015, de modo que 
consideram-se válidas as tabelas anteriores até tal data.
10. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 
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Terceira Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro, Nancy 
Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 14 de março de 2017(Data do Julgamento)

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA  
Relator
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