
 

 

Superior Tribunal de Justiça

EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.559.264 - RJ (2013/0265464-7)
  

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): 

Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 1.029-1.050) opostos por OI 

MÓVEL S.A. - INCORPORADOR DO TNL PCS S.A. - ao acórdão (e-STJ fls. 968-992) assim 

ementado:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. INTERNET. DISPONIBILIZAÇÃO 
DE OBRAS MUSICAIS. TECNOLOGIA STREAMING. SIMULCASTING E 
WEBCASTING. EXECUÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA DE 
DIREITOS AUTORAIS. ECAD. POSSIBILIDADE. SIMULCASTING. MEIO 
AUTÔNOMO DE UTILIZAÇÃO DE OBRAS INTELECTUAIS. COBRANÇA DE 
DIREITOS AUTORAIS. NOVO FATO GERADOR. TABELA DE PREÇOS. 
FIXAÇÃO PELO ECAD. VALIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia a saber: (i) se é devida a cobrança de direitos autorais 
decorrentes de execução musical via internet de programação da rádio OI FM nas 
modalidades webcasting e simulcasting (tecnologia streaming); (ii) se tais 
transmissões configuram execução pública de obras musicais apta a gerar 
pagamento ao ECAD e (iii) se a transmissão de músicas por meio da rede mundial 
de computadores mediante o emprego da tecnologia streaming constitui meio 
autônomo de uso de obra intelectual, caracterizando novo fato gerador de cobrança 
de direitos autorais.
2. Streaming é a tecnologia que permite a transmissão de dados e informações, 
utilizando a rede de computadores, de modo contínuo. Esse mecanismo é 
caracterizado pelo envio de dados por meio de pacotes, sem a necessidade de que 
o usuário realize download dos arquivos a serem executados.
3. O streaming é gênero que se subdivide em várias espécies, dentre as quais 
estão o simulcasting e o webcasting. Enquanto na primeira espécie há transmissão 
simultânea de determinado conteúdo por meio de canais de comunicação 
diferentes, na segunda, o conteúdo oferecido pelo provedor é transmitido pela 
internet, existindo a possibilidade ou não de intervenção do usuário na ordem de 
execução. 
4. À luz do art. 29, incisos VII, VIII, 'i', IX e X, da Lei nº 9.610/1998, verifica-se que 
a tecnologia streaming enquadra-se nos requisitos de incidência normativa, 
configurando-se, portanto, modalidade de exploração econômica das obras 
musicais a demandar autorização prévia e expressa pelos titulares de direito.
5. 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. 
6. Depreende-se da Lei nº 9.610/1998 que é irrelevante a quantidade de pessoas 
que se encontram no ambiente de execução musical para a configuração de um 
local como de frequência coletiva. Relevante, assim, é a colocação das obras ao 
alcance de uma coletividade frequentadora do ambiente digital, que poderá, a 
qualquer momento, acessar o acervo ali disponibilizado. Logo, o que caracteriza a 
execução pública de obra musical pela internet é a sua disponibilização decorrente 
da transmissão em si considerada, tendo em vista o potencial alcance de número 
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indeterminado de pessoas.
7. O ordenamento jurídico pátrio consagrou o reconhecimento de um amplo direito 
de comunicação ao público, no qual a simples disponibilização da obra já qualifica o 
seu uso como uma execução pública, abrangendo, portanto, a transmissão digital 
interativa (art. 29, VII, da Lei nº 9.610/1998) ou qualquer outra forma de 
transmissão imaterial a ensejar a cobrança de direitos autorais pelo ECAD.
8. 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 à 
modalidade de utilização e não ao conteúdo em si considerado. Assim, no caso do 
simulcasting, a despeito do conteúdo transmitido ser o mesmo, os canais de 
transmissão são distintos e, portanto, independentes entre si, tonando exigível 
novo consentimento para utilização e criando novo fato gerador de cobrança de 
direitos autorais pelo ECAD.
9. Está no âmbito de atuação do ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos 
direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e 
aprovado em Assembleia Geral, composta pelos representantes das associações 
que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços. Inteligência do 
art. 98 da Lei nº 9.610/1998.
10. Recurso especial provido ".

Em suas razões, a ora embargante afirma a existência de omissão quanto à 

necessária compatibilidade da interpretação conferida ao art. 68, § 2º, da Lei nº 9.610/1998 com a 

Constituição Federal, ao argumento de que o alcance conferido aos conceitos de "execução 

pública" e "locais de frequência coletiva" deixou de observar garantias constitucionais, de modo a 

demandar desta Segunda Seção que:

"(...)
i) se manifeste a respeito da incidência, ao caso dos autos, das 

garantias da liberdade e privacidade (CF, art. 5º, caput e inciso X), considerando 
que a internet encerra o máximo de democracia direta possível jamais vista na 
história, na qual o exercício da privacidade do internauta é manifestado através da 
interatividade, de modo que o seu conceito não pode ser desconsiderado para o 
julgamento do caso dos autos;

ii) se pronuncie sobre a incidência do direito à informação, em sua 
dupla vertente, de informar e ser informado (CF, art. 5º, XIV) à hipótese, como 
forma de garantir o livre acesso à internet, cuja rede consiste em espaço máximo 
de inclusão democrática, sobretudo no que tange à garantia de acesso à 
informação, o que não pode, ou não deveria, comportar restrição, ou medidas 
inibidoras, sob pena de violação à garantia constitucional da liberdade de 
comunicação de ideias e criações artísticas (CF, art. 5º, IX).

iii) se pronuncie sobre a incidência da norma constitucional veiculada 
no art. 215 da Constituição Federal ao caso dos autos, considerando que a 
mitigação do acesso à internet, e, por conseguinte, da liberdade do internauta, 
através da cobrança, pelo ECAD, de valores, poderiam ensejar graves 
consequências – i) prejudicar pequenos e novos autores e artistas, que, como se 
sabe, se valem das plataformas digitais para divulgação de suas obras; ii) ensejar a 
retomada de práticas obsoletas, já que artistas e usuários serão desestimulados a 
utilizar as plataformas digitais, e ficarão confinados às mídias físicas, hoje em 
estágio de quase extinção – ao dever do Estado brasileiro de garantir a todos o 
pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. A tese 
firmada pelo acórdão embargado, portanto, poderão promover, na verdade, o 
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desestímulo a novos artistas e novos entrantes no mundo da cultura, que buscam 
expandir o alcance de suas obras através da web.

iv) se pronuncie se sobre a observância ao direito à liberdade 
negocial e às relações de troca (CF, art. 170), considerando que a veiculação de 
músicas em plataforma digital já garante ao músico a devida remuneração pela 
veiculação de sua música, por meio do direito ao licenciamento, negociado 
diretamente com o próprio titular do direito, como expressão de sua liberdade 
negocial.

v) se pronuncie sobre as opções do legislador positivo que, embora 
tenha alterado, recentemente, a Lei de Direitos Autorais, por meio da Lei nº 
12.853/13, com essa nova realidade – a internet – já em pleno vigor, permaneceu 
sem incluir a execução via internet entre as modalidades de execução pública, 
além de ter restringido a atuação do ECAD, opções que vão de encontro à solução 
adotada no acórdão ora embargado, observando-se, ainda, a incidência, ao caso 
dos autos, do princípio democrático (CF, arts. 1º e 2º), além do devido processo 
legal legislativo (CF, art. 61 a 69) e do princípio da legalidade (CF, art. 5º, II);

vi) pronunciar-se sobre a incidência, ao caso, do princípio da 
proporcionalidade, em suas três vertentes, de modo a firmar entendimento 
necessário, adequado e proporcional" (fls. 1.048-1.049 e-STJ).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos 

infringentes ou que esclareça se a incidência de cobrança pelo ECAD exclui, inequivocadamente, 

a celebração de licenciamento para reprodução das músicas através da tecnologia streaming , 

"bem como que consigne a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para limitar 

distorções ou abusos que venham a ser cometidos pelo ECAD em suas cobranças, em atenção 

ao princípio constitucional da inafastabilidade (CF, art. 5º, XXXV) " (fl. 1.050 e-STJ).

É o relatório.
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EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.559.264 - RJ (2013/0265464-7)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): 

Não colhe a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.

O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos 

declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015: obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material.

No caso dos autos, em julgamento submetido a amplo contraditório e debate pelos 

Ministros integrantes da Segunda Seção, foi conferido provimento ao recurso especial interposto 

pela parte ora embargada com fundamentação completa, clara e coerente, consoante se colhe 

das razões de decidir tanto do acórdão ora hostilizado (fls. 968-992 e-STJ) quanto do aditamento 

ao voto (fls. 1.014-1.022 e-STJ), ratificando o entendimento inicialmente esposado.

Quanto às alegações de ausência de pronunciamento acerca da distinção entre os 

fatos geradores e da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para revisar os valores 

fixados pelo ECAD, da fundamentação do voto condutor do aresto ora embargado colhe-se o que 

se segue, que bem demonstra a impossibilidade de êxito da presente irresignação em virtude da 

inexistência de omissão, obscuridade contradição ou erro material a serem sanados na hipótese 

vertente:

"(...)
No que diz respeito à execução pública , a matéria está regrada na 

Lei nº 9.610/1998, no Título IV- Da Utilização de Obras Intelectuais e dos 
Fonogramas, mais precisamente no Capítulo II – Da Comunicação ao Público , art. 
68, §§ 2º e 3º, com a seguinte redação:

'Capítulo II - Da Comunicação ao Público

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, 
não poderão ser utilizadas  obras teatrais, composições musicais 
ou lítero-musicais e fonogramas , em representações e 
execuções públicas .
(...)
§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições 
musicais ou lítero-musicais , mediante a participação de artistas, 
remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras 
audiovisuais, em locais de frequência coletiva, por quaisquer 
processos, inclusive  a radiodifusão ou transmissão por qualquer 
modalidade,  e a exibição cinematográfica.
§ 3º Consideram-se locais de frequência coletiva  os teatros, 
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cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou 
associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos 
comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, 
motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta 
ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de 
passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que 
se representem, executem ou transmitam obras literárias, 
artísticas ou científicas.'

Nos termos do acima transcrito, configura-se como execução 
pública a utilização de composições musicais ou literomusicais  em locais de 
frequência coletiva por quaisquer processos, inclusive a transmissão por 
qualquer modalidade .

De acordo com a definição prevista no art. 5º, inciso II, da Lei nº 
9.610/1998, considera-se como transmissão  'a difusão de sons ou de sons e 
imagens, por meio de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro 
condutor; meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético'.

Assim, é possível afirmar que o streaming, tecnologia que possibilita 
a difusão pela internet, é uma das modalidades previstas em lei, pela qual as obras 
musicais e fonogramas são transmitidos e também, por definição legal, reputa-se a 
internet como local de frequência coletiva, caracterizando-se, portanto, a execução 
como pública.

Veja-se que a lei expressamente considera como local de 
frequência coletiva onde quer que se transmitam  obras literárias, artísticas ou 
científicas, como usualmente ocorre na internet. Depreende-se, pois, da Lei de 
Direitos Autorais que é irrelevante a quantidade de pessoas que se encontram no 
ambiente de execução musical para a configuração de um local como de 
frequência coletiva. Relevante, portanto, é a colocação das obras ao alcance de 
uma coletividade frequentadora do ambiente digital, que poderá a qualquer 
momento acessar o acervo ali disponibilizado .

Logo, o que caracteriza a execução pública de obra musical pela 
internet é a sua disponibilização decorrente da transmissão em si considerada, 
tendo em vista o potencial alcance de número indeterminado de pessoas.

Além disso, é de fácil percepção que tanto o conceito de 
comunicação ao público (art. 5º, V, da Lei nº 9.610/1998) - ato mediante o qual a 
obra é colocada ao alcance do público , por qualquer meio ou procedimento -, 
quanto o de execução pública (art. 68, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.610/1998) são de tal 
modo abrangentes que conduzem à conclusão de que a noção de local de 
frequência coletiva compreende os espaços físico e digital, incluindo-se neste 
último as plataformas digitais, notadamente um ambiente que alcança número 
indeterminado e irrestrito de usuários, existentes não mais em um único lugar ou 
país, mas em todo planeta, o que eleva exponencialmente a capacidade de 
exploração econômica das obras. 

Da mesma forma, não é possível extrair do texto legal  que os 
critérios da interatividade – situação na qual o usuário seleciona as obras autorais 
que deseja acessar em local e momento que melhor lhe aprouver –, da 
simultaneidade na recepção do conteúdo e da pluralidade de pessoas são 
parâmetros para definir uma execução como pública.

Até mesmo no âmbito desta Corte, quanto ao critério da pluralidade 
de usuários, encontra-se consolidada a jurisprudência que afasta da noção de local 
de frequência coletiva a necessidade de aglomeração de pessoas. Nesse ponto, 
elucidativo é o seguinte trecho do REsp nº 556.340/MG, leading case, da relatoria 

Documento: 70168097 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página  5 de 13



 

 

Superior Tribunal de Justiça

do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito:
(...)
Por outro lado, não se pode pensar que nos termos da Lei os motéis 

não sejam considerados locais de frequência coletiva, porque não se pode 
confundir o conceito para identificá-lo com espetáculos públicos, ou seja, 
com a presença de muitas pessoas no local. Isso, com todo respeito, é um 
equívoco que o legislador não cometeu. Basta a leitura do art. 68 da Lei nº 
9.610/98 para espancar essa dificuldade.  Lá estão bem claros os conceitos de 
representação pública, de execução pública e de frequência coletiva. E neste 
último estão incluídos os hotéis e motéis, espraiado o conceito para outros lugares, 
ou como diz a Lei 'ou onde quer que se representem, executem ou transmitam 
obras literárias, artísticas ou científicas', como antes indicado' (grifou-se).

Nessa mesma direção, e considerando-se o contexto da sociedade 
da informação, o conceito de público  ganha novos contornos, afastando-se ainda 
mais da sua tradicional noção. Público  já não mais é, como na era analógica, um 
conjunto de pessoas que se reúnem e que têm acesso à obra ao mesmo tempo. 
Público  é agora a pessoa que está sozinha, mesmo em casa, e que faz uso da obra 
onde e quando quiser. Isso porque o fato de a obra intelectual estar à disposição, 
ao alcance do público, no ambiente coletivo da internet, por si só, é capaz de tornar 
a execução musical pública .

Os conceitos até aqui delineados (transmissão, comunicação ao 
público e execução pública, veiculados, respectivamente, nos artigos 5º, incisos II e 
V, e 68, § 2º, da Lei nº 9.610/1998), associados às alterações da noção de público 
produzidas pelas novas tecnologias permitem concluir que a transmissão digital via 
streaming é uma forma de execução pública .

Sob outra perspectiva, é importante destacar que o streaming 
interativo (art. 29, VII, da Lei nº 9.610/1998), relacionado ao denominado 'direito de 
colocar à disposição ao público', situa-se no âmbito do direito de comunicação ao 
público, e não no campo do direito de distribuição 5, nitidamente ligado à 
transferência de propriedade ou posse, o que não ocorre no streaming.

(...)
Assim, o abrangente direito de comunicação pública, introduzido pela 

Lei nº 9.610/1998, oferece bases apropriadas para uma plena adaptação e 
proteção do direito autoral ao contexto de uma sociedade de informação cada vez 
mais desenvolvida, sendo o que mais se aproxima do denominado 'direito de 
colocar à disposição do público'.

Isso porque a transmissão digital interativa, ou o 'direito de colocar à 
disposição do público', ao fim e ao cabo, é um ato de execução pública, 
diretamente relacionado ao acesso às obras intelectuais disponibilizadas ao público 
via internet, que, como visto, é considerado local de frequência coletiva, ainda que 
ocorra no âmbito privado do usuário e que ausente a simultaneidade na recepção 
pelos destinatários .

Logo, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o 
reconhecimento de um amplo direito de comunicação ao público , no qual a 
simples disponibilização da obra já qualifica o seu uso como uma execução 
pública, abrangendo, portanto, a transmissão digital interativa (art. 29, VII, da 
Lei nº 9.610/1998) ou qualquer outra forma de transmissão imaterial.

Em outras palavras, as transmissões via streaming, tanto na 
modalidade webcasting como na modalidade simulcasting, são tidas como 
execução pública de conteúdo.

Em síntese, a autorização de cobrança de direitos autorais pelo 
ECAD nas transmissões via streaming não se dá em decorrência do ato praticado 
pelo indivíduo que acessa o site, mas, sim, pelo ato do provedor que o mantém, 
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disponibilizando a todos, ou seja, ao público em geral, o acesso ao conteúdo .
Portanto, considerando-se que, independentemente da existência 

dos critérios da interatividade, da simultaneidade na recepção do conteúdo e da 
pluralidade de pessoas, e que a internet é um local de frequência coletiva, a 
transmissão via streaming é ato de execução pública, sendo legítima a 
arrecadação e distribuição dos direitos autorais pelo ECAD.

Cumpre consignar que foi editada pelo Ministério da Cultura a 
Instrução Normativa nº 2, de 5 de maio de 2016, estabelecendo previsões 
específicas para a atividade de cobrança de direitos autorais no ambiente digital 
por associações de gestão coletiva,  considerando, assim, configurada a execução 
pública em plataformas digitais, inclusive nos serviços de streaming, 'em que há 
transmissão com finalidade de fruição da obra pelo consumidor, sem a 
transferência de posse ou propriedade' (art. 6º, IV).

Na Nota Técnica nº 26 DDI/SE/MinC, colacionada aos autos (fls. 
927-961 e-STJ), em que apresentada a referida Instrução Normativa, o Ministério 
da Cultura destaca que a cobrança de serviços que oferecem obras musicais na 
internet por parte de sociedade de gestão coletiva de direitos de autor é uma 
realidade em diversos países, tais como França, Alemanha, Espanha, Itália, 
Bélgica, Suíça, Reino Unido e outros.

Salienta, ainda, que as associações de gestão coletiva de direitos de 
execução pública mantêm acordos de reciprocidade com as suas congêneres no 
exterior, política que permite tanto a cobrança pelo repertório estrangeiro aqui 
executado e a remessa dos valores à associação do país de origem quanto o 
repasse às associações brasileiras do montante arrecadado do repertório brasileiro 
lá executado. 

Assim, concluir que a transmissão via streaming não é ato de 
execução pública poderá ferir o princípio da reciprocidade, bem como poderá 
extinguir a obrigação de repasse das entidades de gestão estrangeiras dos valores 
arrecadados em seus países referentes às obras brasileiras nesse tipo de 
plataforma, a impedir que os artistas e autores nacionais recebam rendimentos 
oriundos da modalidade de uso de obras intelectuais que notadamente mais cresce 
no mundo.

3. Do simulcasting como meio autônomo de uso de obra 
intelectual

Quanto à difusão de obras por meio de transmissão via simulcasting 
- situação na qual a mesma programação de rádio ou televisão pode ser acessada 
simultaneamente através da internet –, resta averiguar se o seu emprego constitui 
meio autônomo de uso de obra intelectual a ensejar a cobrança do ECAD ou se a 
referida cobrança configuraria bis in idem pelo fato de já haver pagamento à 
entidade pela transmissão via rádio ou televisão.

A solução da controvérsia está prevista no art. 31 da Lei nº 
9.610/1998, que estabelece que para cada utilização da obra literária, artística, 
científica ou de fonograma, uma nova autorização deverá ser concedida pelos 
titulares dos direitos.

Eis a redação do mencionado artigo:

'Art. 31. As diversas modalidades de utilização  de obras 
literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são 
independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou 
pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das 
demais'. (grifou-se)
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Nos termos do dispositivo em destaque, está claro que qualquer 
nova forma de utilização de obras intelectuais, na hipótese do simulcasting, a 
transmissão simultânea via internet, enseja novo licenciamento e, 
consequentemente, novo pagamento de direitos autorais.

É nítido que o critério utilizado pelo legislador para determinar a 
autorização de uso pelo titular do direito autoral está relacionado à modalidade de 
utilização e não ao 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.

A autonomia entre a transmissão via internet e as transmissões via 
rádio, televisão ou outros meios pode ser aferida a partir do exame do art. 29 da 
Lei nº 9.610/1998, que elenca as diversas modalidades de utilização da obra 
intelectual, das quais destacam-se aquelas previstas nos incisos VIII e X:

'Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a 
utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como : 
(...)
VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou 
científica, mediante:
a) representação, recitação ou declamação;
b) execução musical;
c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos;
d) radiodifusão sonora ou televisiva;
e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência 
coletiva;
f) sonorização ambiental;
g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo 
assemelhado;
h) emprego de satélites artificiais;
i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de 
qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a 
ser adotados ;
j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas;
(...)
X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou 
que venham a ser inventadas.' (grifou-se)

Assim, por tratar-se a transmissão mediante simulcasting de meio 
autônomo de utilização de obras intelectuais a demandar nova autorização do 
titular de direitos autorais pelo seu uso, caracterizado está o novo fato gerador de 
cobrança de direitos autorais pelo ECAD.

Acrescente-se que, no caso de radiofusão sonora, a fixação do 
preço para a concessão da licença para execução pública musical pelo ECAD 
(Regulamento de Arrecadação) leva em consideração, dentre outros critérios, o 
público em potencial e a sua sobreposição geográfica. Desse modo, a transmissão 
via simulcasting, que muitas vezes é realizada por pessoa jurídica distinta, é capaz 
de aumentar o número de ouvintes em potencial e gerar publicidade diversa da 
veiculada pela rádio, aspectos que reforçam a sua natureza autônoma de 
modalidade de utilização de obra intelectual.

Assim posto o tema, no que tange à definição dos critérios para a 
cobrança de direitos autorais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em 
se tratando de direito de autor, compete a este a sua fixação, seja diretamente, 
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seja por intermédio das associações ou, na hipótese, do próprio ECAD, que possui 
métodos próprios para elaboração dos cálculos diante da diversidade das obras 
reproduzidas, segundo critérios eleitos internamente.

Dessa forma, em regra, está no âmbito de atuação do ECAD a 
fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no 
regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em Assembleia Geral, 
composta pelos representantes das associações que o integram, e que mantém 
uma tabela especificada de preços, conforme a redação do § 3° do art. 98 da Lei nº 
9.610/1998. 

A propósito:

'AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. LEGITIMIDADE.  
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA 
AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO.  INCIDÊNCIA DA S.7/STJ.
(...)
4. Tem o ECAD legitimidade ativa para promover ação em defesa 
dos direitos de autores de obras musicais, independentemente de 
prova de filiação ou autorização dos titulares.
5. É pacífico o entendimento desta Corte quanto à legitimidade do 
ECAD para fixar critérios relativos ao montante devido a título de 
direitos autorais.
6. Agravo regimental a que se nega provimento' (AgRg no AREsp 
61.148/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 
TURMA, julgado em 18/6/2015, DJe 25/6/2015 – grifou-se).

'AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. 
DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EXECUÇÕES PÚBLICAS DE 
TRILHAS SONORAS DE FILMES. TABELA DE PREÇOS. 
LEGALIDADE.LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, são devidos direitos 
autorais pela exibição pública de trilhas sonoras de filmes.
2. Este Tribunal Superior já assentou ser válida a tabela de preços 
instituída pelo ECAD.
3. A remansosa a jurisprudência desta Corte reconhece a 
legitimidade do ECAD para a cobrança de direitos autorais 
independentemente da prova da filiação do titular da obra.
4. Agravo regimental não provido' (AgRg nos EDcl no REsp 
885.783/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe 22/5/2013 – 
grifou-se).

'DIREITOS AUTORAIS. RECURSO ESPECIAL. ECAD. FIXAÇÃO 
DE PREÇOS, ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VALORES. 
FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS. MÚSICAS DE FUNDO. COMPETÊNCIA. 
REPRESENTAÇÃO. ASSOCIAÇÕES. INTERESSES PRIVADOS.
1. Discussão relativa à validade de deliberações de assembleias do 
ECAD que definiram critérios de distribuição dos valores 
arrecadados a título de direitos autorais referentes à exibição das 
músicas de fundo (background).
2. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem 
pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos 
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autos.
3. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela 
jurisprudência do STJ não merece reforma.
4. Esta Corte reconhece que, em se tratando de direito de autor, 
compete a ele a fixação do seu valor, que pode se dar, contudo, 
diretamente ou por intermédio das associações e do próprio ECAD.
5. Com o ato de filiação as associações atuam como mandatárias de 
seus filiados, na defesa dos seus interesses (art. 98 da Lei 
9.610/98), inclusive e principalmente, junto ao ECAD.
6. O ECAD tem competência para fixar preços, efetuar a cobrança e 
a distribuição dos direitos autorais e as associações que o integram 
legitimamente representam os interesses dos seus filiados, autores 
das obras protegidas.
7. Não se vislumbra abusividade nas deliberações tomadas, que 
inclusive, levaram em conta a proporcionalidade da distribuição dos 
valores, e, assim, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nas 
decisões do ECAD, que administra interesses eminentemente 
privados, para definir qual o critério mais adequado para a 
arrecadação e distribuição dos valores referentes aos direitos dos 
autores das músicas de fundo (background).
8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo 
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas 
idênticas.
9. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido' 
(REsp 1.331.103/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 16/5/2013 – grifou-se).

Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, é válida a tabela 
de preços instiuída pelo ECAD, não podendo o Poder Público ou o Judiciário 
modificar tais valores em face da natureza privada dos direitos postulados.

A propósito:

'DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. 
VALORES. TABELA PRÓPRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA 
PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Os valores cobrados pelo ECAD são aqueles fixados pela própria 
instituição, em face da natureza privada dos direitos reclamados, não 
sujeitos a tabela imposta por lei ou regulamentos administrativos.
II - Nessa hipótese, o ônus de demonstrar a existência de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é do réu. 
Incidência, no caso, do art. 333, II, do CPC.
III - Agravo regimental desprovido' (AgRg no Ag 780.560/PR, Rel. 
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 26/2/2007 - grifou-se). 

'CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 
RESTAURANTE/BOATE. ECAD. VALORES. TABELA PRÓPRIA. 
VALIDADE.
I. Em estabelecimentos comerciais que funcionam como 
bar/restaurante/boate, a reprodução musical faz parte da própria 
natureza da atividade comercial, sendo devida a cobrança de direitos 
autorais.
II - Os valores cobrados pelo ECAD, em face da natureza privada 
dos direitos reclamados, não estão sujeitos a tabela imposta por lei 
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ou pelo Poder Judiciário. Precedentes do STJ.
III - Ao trazer documentos comprobatórios de pagamentos de 
mensalidades ao ECAD, reconhecendo que reproduz música 
ambiente para seus clientes, reconhece a ré o direito do autor.
Recurso especial provido' (REsp 509.086/RJ, Rel. Ministro CASTRO 
FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/8/2006, DJ 11/9/2006 - 
grifou-se).

'Direito autoral. Tabela de preços. Competência do ECAD.
1. Não cabe ao Poder Público estabelecer tabela de preços para a 
cobrança de direitos autorais, ausente qualquer comando legal 
nessa direção, competente, assim, o ECAD para tanto.
2. Recurso especial conhecido e provido' (REsp 163.543/RS, Rel. 
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 16/08/1999, DJ 13/09/1999 -grifou-se)" (fls. 
978-992 e-STJ)

Desse modo, a afirmação da embargante de que o julgado atacado padece de 

omissão traduz, em verdade, a pretensão de que esta Corte Superior promova nova apreciação 

da matéria, emprestando aos aclaratórios opostos efeitos infringentes. Para tal finalidade, como 

consabido, não se presta a via eleita.

No que diz respeito às inúmeras alegações de violação de garantias 

constitucionais, destaca-se que o acórdão embargado restou fundamentado em 

jurisprudência pacificada do STJ em recurso especial e enfrentou especificamente o 

aspecto infraconstitucional da controvérsia, que, ressalta-se, nem sequer tangencia 

matéria de ordem constitucional.

Assim, verifica-se que a embargante, sob o pretexto de que o acórdão impugnado 

teria incorrido em omissão, tem o nítido propósito de obter o reexame da matéria do recurso 

especial, à luz dos dispositivos constitucionais invocados para fins de prequestionamento, 

pretensão manifestamente incabível em embargos declaratórios, cujos limites se encontram 

previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 
2015. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO 
REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil 
que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, 
obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se 
pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, 
parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se 
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prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o 
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de 
maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a 
função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
3. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é 
requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a 
pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a 
viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua 
oposição.
4. Embargos de declaração rejeitados " (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro 
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017 
- grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO SOB A 
ÉGIDE DO CPC/2015. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU  ERRO 
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO 
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÕES  CONSTITUCIONAIS. 
NÃO CABIMENTO NA INSTÂNCIA ESPECIAL.
1.Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, na decisão embargada,  não há 
nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
2.É inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da 
competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prequestionar  
questões constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas atribuições 
recursais previstas na Carta Magna.
3. Embargos de declaração rejeitados " (EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, 
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 
15/6/2016, DJe 29/6/2016 - grifou-se).

"RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PROCESSUAL CIVIL. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO 
MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, o que atrai a 
incidência do Enunciado Administrativo Nº 3: 'Aos recursos interpostos com 
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março 
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo 
CPC'.
(...)
4. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, 
merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o 
propósito infringente.
5. 'Os embargos não se prestam a esclarecer, como via de 
prequestionamento, temas constitucionais, sobretudo se não 
correspondentes com o quanto discutido e aprofundadamente debatido ' (EDcl 
no AgRg nos EDcl nos EREsp 1007281 / ES, Corte Especial, Rel. Min. Maria 
Thereza de Assis Moura, julgado em 1/7/2011).
6. Embargos de declaração rejeitados " (EDcl nos EDcl no REsp 1.456.648/RS, Rel. 
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
6/12/2016, DJe 15/12/2016 - grifou-se).
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Por fim, oportuna é a lição do eminente Ministro Athos Carneiro, que no julgamento 

dos EDcl no REsp 739/RJ assim destacou:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Não cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 
'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto 
nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto 
sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera 
injustiças  decorrentes do decisum de inadmissibilidade dos embargos de retenção.
Embargos não conhecidos" (EDcl no REsp 739/RJ, Rel. Ministro ATHOS 
CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/1990, DJ 12/11/1990, DJ 
11/3/1991 - grifou-se).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.
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