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I – RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Administrativos interpostos contra a decisão proferida no
Despacho SDAPI nº 0816128/2019, publicado no Diário Oficial na União – DOU
de 1º de março de 2019, que, ao negar integralmente os recursos apresentados
à decisão proferia no Despacho DERAF nº 0754059/2018, publicado no DOU de 3
de dezembro de 2018, manteve a habilitação da Gestão de Direitos de Autores
Roteiristas – GEDAR para o exercício da atividade de cobrança dos direitos de
exibição audiovisual de obras audiovisuais.

Os recursos contra a decisão do Despacho SDAPI nº 0816128/2019 apresentam,
em suma, os seguintes argumentos: 

Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT,
Associação Brasileira de Rádio e Televisão - ABRATEL, Associação Brasileira
de Televisão por Assinatura - ABTA (Documento SEI nº 0823250): recurso
com pedido de efeito suspensivo protocolado dia 14 de março de 2019.
Preliminarmente, alega que: a) o recurso é tempestivo; b) que as instâncias
recursais não foram esgotadas, vez que o recurso só foi tramitado em duas
instâncias; c) que a decisão recorrida é  nula, por ser imotivada e não indicar os
fundamentos jurídicos; d) a decisão seria nula por ter sido proferida por pessoa
incompetente para o ato, vez que o prolator foi exonerado no mesmo dia da
publicação de sua exoneração no Diário Oficial da União; e) a decisão seria
nula  por não ter sido encaminhada para a apreciação da Consultoria Jurídica
junto a este Ministério. Em seguida, reitera as seguintes razões e preliminares
apresentadas no recurso originariamente interposto: f) nulidade da habilitação
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em razão das pendências apontadas nas Notas técnicas que precederam a
habilitação; g) nulidade da decisão recorrida por não ter, na forma do artigo 20
da Lei de Introdução ao às Normas de Direito Brasileiro – LIND, demonstrado a
adequação da medida em face das possíveis alternativas e consequências
práticas; h) ocorrência de interpretação nova sobre conteúdo indeterminado,
sem previsão de regime de transição; i) violação da segurança jurídica, ao
assegurar direitos prévia e contratualmente cedido; j) violação ao artigo 5º da
Constituição Federal, por obrigar os usuários de obras audiovisuais a se
submeterem à gestão coletiva sem expressa previsão legal; k) inexistência de
direitos que a se pretende gerir, em razão de os interessados não serem
considerados coautores da obra audiovisual; e l) regime de comunicação ao
público somente se  aplicaria às obras musicais e  às interpretações musicais. 

Motion Picture Association América Latina – MPA -AL e TAP Brasil –
Associação dos Programadores de Televisão (Documento Sei nº 0823765):
recurso com pedido de efeito suspensivo protocolado em 15 de março de 2019.
Preliminarmente, alega que: a) a nulidade da decisão, por ter sido proferida por
autoridade exonerada e por não ter sido fundamentada jurídica ou faticamente.
Em seguida, reitera as seguintes razões e preliminares apresentadas no recurso
originariamente interposto: b) violação ao artigo 20 da LIND por não demonstrar
a necessidade e adequação na medida imposta em face das possíveis
alternativas; c) violação ao artigo 23 da LIND, em razão da não previsão de
regime de transição quando da imposição de novo dever ou condicionamento de
direito; d) violação ao artigo 30 da LIND, em razão da insegurança jurídica
decorrente do reconhecimento de direitos previamente cedidos por contratos; e)
violação à Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, em razão de
interpretação de norma que só poderia ter sido dada pela Consultoria Jurídica
junto ao Ministério da Cidadania – CONJUR. No mérito, alega que: f) inexistem
direitos coletivos que ensejem a habilitação de entidades de gestão coletiva; g)
as entidades de cuja habilitação se recorre têm pendencias formais que
impossibilitam o prosseguimento de seus pleitos; h)a habilitação de entidades
representativas de titulares cujos direitos não estão previstos na legislação
deveria ter sido precedida de manifestação da Comissão Permanente para o
Aperfeiçoamento da Gestão Coletiva – CPAGC; i)não haveria possibilidade de
habilitação para a gestão coletiva de direitos inexistentes na legislação autoral,
vez que os direitos de exploração de e utilização de obras audiovisuais
pertenceriam exclusivamente aos produtores; j) as entidades cuja habilitação se
questiona não teriam sido habilitadas, por omissão  na Nota Técnica e no
Despacho, para a gestão coletiva de direitos de reprodução, armazenamento e
distribuição por qualquer meio ou processo.

Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas -  FENEEC
(Documento Sei nº 0823798): recurso com pedido de efeito suspensivo
protocolado em 15 de março de 2019. Preliminarmente, alega que: a) a decisão
proferia seria nula em razão da exoneração do Secretário de Propriedade
Intelectual e Direitos Intelectuais; b) decisão seria nula em razão de ausência
de fundamentação; c) a decisão seria nula em razão de, em violação à Lei
Complementar nº 73, o recurso à sobre a habilitação não ter sido remetido à
CONJUR. Em seguida, reitera as seguintes razões e preliminares apresentadas
no recurso originariamente interposto: d) nulidade da decisão por ausência de
análise sobre o elevado número de obras estrangeiras exibidas nos cinemas
brasileiros; e) nulidade por violação à Constituição e à LINDB, por criar
obrigações sem previsão legal, por não analisas as consequências práticas da
decisão, por dar nova interpretação sobre conteúdo indeterminado e por
violação à segurança jurídica; e f) inexistência de direitos coletivos para a
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habilitação da entidade, vez que o direito de comunicação ao público seria
restrito à música e a peças teatrais.

Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas
Operadoras de Multiplex – ABRAPLEX (documento sei nº 0824248): recurso
com pedido de efeito suspensivo protocolado em 15 de março de 2019.
Preliminarmente, alega que: a) a Lei nº 9784, de 29 de janeiro de 1999,
garantiria ao administrado o direito de ter sua pretensão examinada por três
instâncias administrativas, tendo a pretensão da Abraplex sido analisada em
somente duas delas; b) que a decisão impugnada seria ilegal, ao reconhecer
gestão coletiva de direito inexistente na lei; c) que a autoridade máxima na
hierarquia administrativa deste órgão conheça o recurso e casse a decisão, com
base no poder de supervisão. No mérito, alega que: d) a habilitação não poderia
ter sido concedida, vez que a associação para a defesa de direitos limita-se aos
direitos efetivamente atribuídos pela lei aos membros das referidas
associações; e) nas obras audiovisuais, o direito em vigor adotaria esquema de
remuneração pela via contratual, centralizada na figura do produtor e que
decisão administrativa não poderia criar esquemas alternativos; f)  não existiria
direito residual à cobrança pela exibição pública de obras audiovisuais; g)
discussão quanto à alteração do modelo de gestão coletiva de direitos autorais
somente poderia ocorrer no Congresso Nacional.

Gestão de Direitos de Autores Roteiristas – GEDAR (Documento SEI nº
0825377):   Postula-se, em recurso: a) que seja excluída, no processo de
habilitação, qualquer referência a limites à cobrança dos direitos dos associados
em razão da validade de contratos por eles firmados, caso a SDAPI não se
posicione claramente acerca da aplicabilidade e eficácia do art. 13, § 1º, da Lei
nº 6.533, de 24 de maio de 1978.

 

II – ANÁLISE

Inicialmente cumpre afastar as preliminares suscitadas em relação ao Despacho
SDAPI nº 0816128, concernentes à incompetência da autoridade prolatora e
ausência de motivação e fundamentação, na medida em que são superadas com
a reapreciação da matéria que ora se realiza.

No que tange à alegada necessidade de submissão da matéria à Consultoria
Jurídica deste Ministério, reafirmamos posicionamento do Departamento de
Registro, Acompanhamento e Fiscalização[1] concernente à ausência de previsão
legal, no âmbito do processo de habilitação, que determine a obrigatoriedade
de manifestação da Consultoria Jurídica em processos dessa natureza. Não
obstante, como se demonstrará no corpo desta decisão, houveram sim diversos
pareceres da Consultoria Jurídica do então Ministério da Cultura sobre a matéria
versada neste feito administrativo.

Alega-se, ainda, a obrigatoriedade de tramitação da matéria em três instâncias
administrativas. Quanto ao tema, importante esclarecer o comando previsto no
art. 57 da Lei nº 9.784/99 (lei do processo administrativo) que assim
determina:

Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias
administrativas, salvo disposição legal diversa. (grifamos)

Da leitura, observa-se que a previsão de submissão de recurso a três
instâncias é comando que impõe limite máximo e não mínimo. Havendo
previsão específica quanto a procedimento administrativo em normativo é de
ser obedecido o rito próprio do processo.
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No âmbito do processo de habilitação é de se observar o comando previsto no
art. 3º, §2º da IN/MinC 03/2015, que regula o procedimento de apreciação dos
requerimentos de habilitação, que prevê [a] decisão competirá ao titular da
Coordenação-Geral de Licenciamento Administrativo e Monitoramento, cabendo
recurso em segunda e última instância ao Diretor de Direitos Intelectuais no
prazo de dez dias, contado a partir da publicação da decisão no Diário Oficial da
União[2]. (Grifamos)

Logo, o procedimento a ser observado na apreciação dos requerimentos de
habilitação é a prevista no Normativo que regula a matéria – 02 (duas)
instâncias – que está em perfeita conformidade legal com a previsão da lei do
processo administrativo, que prevê a tramitação por até três instâncias
administrativas.

Sobre o tema cumpre trazer à colação manifestação da Consultoria Jurídica
deste Ministério, exarada no âmbito do Processo nº 01400.008365/2018-70, no
qual, ao prestar informações[3] em Mandado de Segurança, emitiu
posicionamento acerca da conformação das previsões recursais da IN/MinC
03/2015 à Lei 9.784/99 e ainda sobre o papel da Consultoria Jurídica nos
processos atribuídos ao então Departamento de Direitos Intelectuais:

Ainda que se entenda que o ato contra o qual a impetrante insurgiu-se na
esfera administrativa ostente conteúdo decisório, a Lei nº 9784/99 não
estabelece a obrigatoriedade de que as decisões emanadas pela
Administração sejam submetidas a três instâncias administrativas. O art. 57
estabelece, em verdade, tão somente, o máximo de instâncias
administrativas nas quais o recurso administrativo poderá tramitar.

O citado procedimento estabelecido pela Instrução Normativa 03, de 07 de
julho de 2015, por outro lado, não prevê a submissão da matéria ao Ministro
da Cultura, como uma terceira instância administrativa.

Ademais, ao contrário do sustentado pela impetrante, não há obrigatoriedade
de submissão da matéria à Consultoria Jurídica.

Com efeito, a esta Consultoria Jurídica, na qualidade de órgão setorial da AGU
cabe o assessoramento jurídico dos órgãos integrantes do Ministério da
Cultura, nos termos do art. 131 da Constituição Federal, competindo-lhe, por
força do art. 11, inciso III, da Lei Complementar nº 73/93, fixar a
interpretação da Constituição Federal e das leis, em suas áreas de atuação.

Referida competência, contudo, não implica em vedação aos órgãos
assessorados de realizar a interpretação de normas ao praticarem os atos
administrativos decorrentes do exercício de suas atribuições.

Nesse contexto, eventuais orientações provenientes do órgão de
assessoramento jurídico não se tornam vinculantes para o gestor público,
que poderá, de forma justificada, adotar orientação contrária ou diversa,
apontando os fatos e fundamentos jurídicos aptos a embasarem o ato a ser
praticado, nos termos do art. 50, inciso VII, da Lei nº 9784/99.

Superadas as questões preliminares ventiladas, passa-se à apreciação do
mérito.

 

Para chegar ao seu dispositivo final, a presente decisão percorreu as seguintes
premissas:

 

A – Legitimidade de uma Associação de Gestão Coletiva de Direitos Autorais

A Constituição Federal assim preleciona quanto à matéria:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a

Despacho SDAPI 0850290         SEI 01400.025370/2017-66 / pg. 4



inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter
paramilitar;

XXI – as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou
reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei
fixar;

XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que
criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às
respectivas representações sindicais e associativas;

Nesse tocante, em sintonia com a Lei Maior, estabelece a Lei Ordinária (Lei de
Direitos Autorais - LDA) que:

Art. 97. Para o exercício e defesa de seus direitos, podem os autores e os
titulares de direitos conexos associar-se sem intuito de lucro.

Em sua obra – COMENTÁRIOS À LEI DE DIREITOS AUTORAIS E CONEXOS
(página 271) – Eliane Abrão faz a seguinte explicação, especificamente, quanto
ao supra transcrito texto do art. 97 da LDA:

“Cumprir a pessoa física criadora da obra após a sua materialização,
pessoalmente, todas as fases de industrialização, comercialização e
distribuição, dependendo do tipo de obra, e exercer todos os atos em defesa
dela, é tarefa talvez possível, mas impensável para a maioria dos autores e
artistas. Como os problemas não são isolados e não possuem os autores o
dom da ubiquidade, delegam a função a sociedades de autores e/ou titulares,
para a administração coletiva dos direitos e interesses comuns. Além de
controlar as autorizações, fiscalizarem seu correto cumprimento, cobrar e
arrecadar o que de direito, praticam a defesa dos direitos em juízo e fora
dele, buscam as receitas devidas, e distribuem os direitos arrecadados.”

(grifo nosso)

Portanto, a função da Associação é trabalhar pelos interesses de seus
afiliados. Responderá, todavia, pelos pleitos indevidos que fizer.

 

B – Legitimação dos atos da Associação de Gestão Coletiva de Direitos
Autorais

O parágrafo 1º - do artigo 98 - da Lei de Direitos Autorais estabelece
condições para que a Associação de Gestão Coletiva de Direitos Autorais possa
pleitear direitos em prol de seus filiados:

Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 97 tornam-
se mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos
necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem
como para o exercício da atividade de cobrança desses direitos.                  

§ 1º O exercício da atividade de cobrança citada no caput somente será lícito
para as associações que obtiverem habilitação em órgão da Administração
Pública Federal, nos termos do art. 98-A.                      

(Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013)

Com o advento da Lei nº 12.853, de 14 de agosto de 2013, que alterou a lei de
direitos autorais para dispor sobre a gestão coletiva de direitos autorais, o
exercício da atividade de cobrança fica condicionado à habilitação prévia,
competindo à Secretaria Especial da Cultura (competência atribuída ao
Departamento de Registro, Acompanhamento e Fiscalização - DERAF integrante
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da Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual) habilitar e fiscalizar
as entidades arrecadadoras de direitos autorais.

A partir desse ajuste, as associações representativas de titulares originários de
direitos autorais sobre as obras audiovisuais se configuram como entidades
aptas a exercer a defesa dos direitos de seus membros que surjam em
decorrência de eventual exibição da obra, nos termos da prescrição contida no
caput do art. 97 da Lei nº 9.610/98 (já aqui transcrito), desde que preencham
os requisitos especificados no artigo 98-A da LDA.

 

C – Requisitos para habilitação da Associação de Gestão Coletiva de Direitos
Autorais

A própria Lei de Direitos Autorais estabelece quais os requisitos que a
Associação de Gestão Coletiva de Direitos Autorais deve cumprir para requerer a
sua habilitação para os efeitos dos artigos 97 e 98:

Art. 98-A. O exercício da atividade de cobrança de que trata o art. 98
dependerá de habilitação prévia em órgão da Administração Pública Federal,
conforme disposto em regulamento, cujo processo administrativo observará:

I - o cumprimento, pelos estatutos da entidade solicitante, dos requisitos
estabelecidos na legislação para sua constituição;            

II - a demonstração de que a entidade solicitante reúne as condições
necessárias para assegurar uma administração eficaz e transparente dos
direitos a ela confiados e significativa representatividade de obras e titulares
cadastrados, mediante comprovação dos seguintes documentos e
informações:       

a) cadastros das obras e titulares que representam;   

b) contratos e convênios mantidos com usuários de obras de seus
repertórios, quando aplicável;                       

c) estatutos e respectivas alterações;             

d) atas das assembleias ordinárias ou extraordinárias;                

e) acordos de representação recíproca com entidades congêneres
estrangeiras, quando existentes;                

f) relatório anual de suas atividades, quando aplicável;           

g) demonstrações contábeis anuais, quando aplicável;                

h) demonstração de que as taxas de administração são proporcionais aos
custos de cobrança e distribuição para cada tipo de utilização, quando
aplicável;

i) relatório anual de auditoria externa de suas contas, desde que a entidade
funcione há mais de 1 (um) ano e que a auditoria seja demandada pela
maioria de seus associados ou por sindicato ou associação profissional, nos
termos do art. 100;       

j) detalhamento do modelo de governança da associação, incluindo estrutura
de representação isonômica dos associados;     

k) plano de cargos e salários, incluindo valor das remunerações dos
dirigentes, gratificações, bonificações e outras modalidades de remuneração
e premiação, com valores atualizados;                    

III - outras informações estipuladas em regulamento por órgão da
Administração Pública Federal, como as que demonstrem o cumprimento das
obrigações internacionais contratuais da entidade solicitante que possam
ensejar questionamento ao Estado Brasileiro no âmbito dos acordos
internacionais dos quais é parte.

(Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013)

O artigo 98-A da LDA cuidou de estabelecer as premissas a serem observadas
no processo administrativo da habilitação. Impõe a legislação, e sua
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regulamentação, que tal processo observará o cumprimento, pelos estatutos da
entidade solicitante, dos requisitos estabelecidos na legislação para sua
constituição e a demonstração de que a entidade solicitante reúne as condições
necessárias para assegurar uma administração eficaz e transparente dos
direitos a ela confiados e significativa representatividade de obras e titulares
cadastrados.

A lei apresenta rol de documentos a serem apresentados e prevê que podem ser
estipuladas outras informações em regulamento por órgão da Administração
Pública Federal.

Observa-se, pois, que a Lei cuidou de determinar a obrigatoriedade de
habilitação prévia para o exercício da atividade de cobrança de direitos
autorais realizada por entidades de gestão coletiva, ao mesmo tempo em
que estabeleceu os limites e contornos da atuação estatal.

O balizamento da atuação regulatória deste Ministério já foi objeto de
discussão no âmbito da Parecer n. 00388/2018/CONJUR-MINC/CGU/AGU
(Documento SEI nº 0753885) em resposta a questionamento formulado pelo
então Departamento de Direitos Intelectuais, relacionado à habilitação de
associação para a gestão coletiva de direitos autorais e do que lhe são conexos.

Tendo por referência as regras previstas na Lei nº 9.610/98, Decreto nº 9.574,
de 22 de novembro de 2018 (Decreto Regulamentador) e Instrução Normativa
MinC nº 3, de 2015, ao discutir sobre a pertinência de aplicabilidade da Lei nº
6.533/78 aos requerimentos de habilitação, assim se pronunciou a Consultoria
Jurídica:

Nesse compasso, a partir da inovação da Lei nº 12.853/2013, que modificou
os artigos 97 e seguintes da Lei de Direito Autoral, é possível perceber que o
legislador ordinário conferiu ao Ministério da Cultura um status de agente
regulador atuante sobre o sistema de gestão coletiva de direitos autorais e
conexos. Para que essa atuação regulatória seja virtuosa, deve haver um
balizamento da atuação administrativa em resposta às condutas praticadas
pelos próprios agentes regulados[1].

O aquilatamento do nível de intervenção, seja em seu maior ou de menor
grau, deve depender do comportamento dos agentes envolvidos e,
principalmente, do momento de apreciação das questões geradas a partir
das interações dos entes envolvidos. Sob esse viés, deve-se buscar uma
abordagem regulatória baseada no diálogo e na interação livre dos agentes
econômicos envolvidos, evitando que a Administração interfira e modifique de
forma precipitada e indevida o mercado que se pretende regular. A atuação
intervencionista precipitada ou a adoção de posturas regulatórias prévias
sem a devida participação dos entes afetados deve ser evitada, para que a
postura regulatória não venha a determinar de antemão os vencedores e
vencidos no ambiente regulado.

Some-se a isso o fato do art. 100-B da Lei nº 9.610/98, com a redação dada
pela Lei nº 12.853/2013 e o art. 25 e seguintes do Decreto nº 8.469/2015,
terem erigido este Ministério da Cultura como instância administrativa com
competência para mediar ou arbitrar os conflitos privados decorrentes da
atuação das entidades de gestão coletiva no ambiente regulado, o que
corrobora a ideia de que a prática apriorística de medidas regulatórias deve
ser rechaçada.

Eventuais equívocos, comportamentos irracionais ou não colaborativos dos
agentes envolvidos a partir das práticas no mercado decorrentes da
regulação poderão ser melhor apreciadas e mediadas pelo próprio Ministério
da Cultura, que transformará tal experiência em possível aprimoramento da
prática regulatória em consonância com os problemas reais efetivamente
vivenciados pelos agentes regulados.

Entendeu a Consultoria Jurídica que a atuação regulatória atribuída ao Ministério
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e, por conseguinte, a esta Secretaria, deve ser equilibrada, evitando-se, assim,
interferências, desnecessárias e não autorizadas, no mercado regulado.

Sendo assim, é de se analisar qual seria a justa medida da atuação estatal
no caso em tela. Quais seriam os limites e parâmetros da atuação desta
Secretaria do Direito Autoral e Propriedade Intelectual no que tange à
análise dos requerimentos de habilitação?

O artigo 98-A, parágrafo 2º da LDA, dispõe, verbis:
A habilitação de que trata o § 1º do art. 98 é um ato de qualificação
vinculado ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta Lei e por
seu regulamento e não precisará ser renovada periodicamente, mas poderá
ser anulada mediante decisão proferida em processo administrativo ou
judicial, quando verificado que a associação não atende ao disposto nesta Lei,
assegurados sempre o contraditório e ampla defesa, bem como a
comunicação do fato ao Ministério Público (grifamos)

A matéria foi regulamentada pelo Capítulo I do Decreto 9.574/2018 que prevê

que o Ministério da Cultura
[4]

 disporá sobre o procedimento administrativo e a
documentação de habilitação para a realização da atividade de cobrança, na
forma prevista na legislação, observados os princípios do contraditório e da

ampla defesa
[5]

.

Pois bem, na esteira das diretrizes estabelecidas pela legislação pátria retro
transcrita, imperioso averiguar-se se os requisitos para habilitação das
Associações de Gestão Coletiva de Direitos Autorais encontram-se ou não
cumpridos pelas ora Requerentes.

Com efeito, tal análise pormenorizada foi procedida por este órgão da
Administração Pública Federal.

No âmbito normativo, o procedimento administrativo a ser observado na análise
dos requerimentos de habilitação encontra-se previsto no art. 3º e a relação de
documentos e informações a serem protocolados para verificação é prevista no
art. 2º, ambos da IN/MinC 03/2015.

Se examinarmos o artigo 3º, supra referido, verificaremos que a análise do
Requerimento de Habilitação deve observar o seguinte procedimento: (i) análise
da documentação; (ii) oportunização para complementação de documentos e
saneamento de faltas, erros ou omissões; (iii) publicação de extrato para vista
e manifestação da sociedade civil; (iv) análise do cumprimento das exigências
legais e regulamentares; (iv) decisão sobre concessão da habilitação; (iv)
publicação da decisão no Diário Oficial da União.

Da leitura do art. 2º do Normativo extrai-se o rol de documentos e informações
a serem apresentados, por meios dos quais será verificado o cumprimento das
exigências legais e regulamentares que, por sua vez, deve guardar pertinência
com a previsão legal sobre a matéria, disposta no art. 98-A da LDA.

Logo, impõe-se que, no processo de apreciação do requerimento de habilitação,
seja verificada a observância: (i) do cumprimento, pelos estatutos da entidade
solicitante, dos requisitos estabelecidos na legislação para sua constituição; (ii)
do atendimento do critério de significativa representatividade de titulares,
quando for o caso; e (iii) da demonstração que a entidade solicitante reúne as
condições necessárias para assegurar uma administração eficaz e transparente
dos direitos a ela confiados.

A verificação do disposto no item (i) - cumprimento, pelos estatutos da
entidade solicitante, dos requisitos estabelecidos na legislação para sua

Despacho SDAPI 0850290         SEI 01400.025370/2017-66 / pg. 8



constituição - impõe a observância dos requisitos de governança de
atendimento obrigatório pelas associações de gestão coletiva e ente
arrecadador, tais como:

Gestão pessoal: Garantia ao titular associado da prática pessoal da
cobrança dos direitos pela utilização de suas obras, mediante comunicação
à associação que estiver filiado, em até 48 horas de antecedência (art. 98,
§15, regulamentado pelo art. 13 do Decreto nº 9.574/2018)

Somente titular originário (TO) vota, é votado e ocupa cargo de direção
(arts. 97, §§5º e 6º): O art. 97, §5º e 6º prevê que apenas os titulares
originários de direitos de autor ou de direitos conexos filiados diretamente
às associações nacionais poderão votar ou ser votados nas associações de
gestão coletiva. E que apenas os titulares originários de direitos de autor
ou de direitos conexos, nacionais ou estrangeiros domiciliados no Brasil,
filiados diretamente às associações nacionais poderão assumir cargos de
direção nas associações de gestão coletiva.

Tratamento equitativo (98, §5º): A LDA determina no art. 98, §5º que as
associações deverão tratar seus associados de forma equitativa, sendo
vedado o tratamento desigual.

Ao titular é vedado pertencer a mais de uma associação, mas pode
transferir-se a qualquer momento, mediante comunicação à associação de
origem (art. 97, §§ 2º e 3º)

Mandatos dos dirigentes: os dirigentes devem ser eleitos para mandato de
3 anos, permitida uma única recondução precedida de nova eleição (art. 98,
§13)

Vedação à representação por terceiros na gestão da associação (art. 98,
14)

Plano de Cargos e Salários: A LDA e sua regulamentação prevê
Apresentação do plano de cargos e salários, incluindo valor das
remunerações dos dirigentes, gratificações, bonificações e outras
modalidades de remuneração e premiação, com valores atualizados,
homologado em AG (art. 98-A, II, k LDA, art. 19, §2º do Decreto nº
9.574/2018 e art. 2º, inciso VI da IN/MinC 03/2015)

Voto unitário de cada associação integrante do ente arrecadador unificado
para a cobrança dos direitos de execução pública musical

Prazo máximo para Prestação de Contas (15 dias): As associações de
gestão coletiva de direitos autorais deverão prestar contas dos valores
devidos, em caráter regular e de modo direto, aos seus associados. O
direito à prestação de contas poderá ser exercido diretamente pelo
associado

Os dirigentes das associações de gestão coletiva de direitos autorais
respondem solidariamente, com seus bens particulares, por desvio de
finalidade ou quanto ao inadimplemento das obrigações para com os
associados, por dolo ou culpa. (Art. 100-A da LDA)

A verificação do item (ii) - critério significativa representatividade- é requisito a
ser observado quando se tratar de requerimento de habilitação de associação
que desejar realizar atividade de cobrança da mesma natureza que a já
executada por outras associações, portanto, não aplicável ao caso em tela.

A observância do item (iii) - demonstração de que a entidade solicitante reúne
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A observância do item (iii) - demonstração de que a entidade solicitante reúne
as condições necessárias para assegurar uma administração eficaz e
transparente dos direitos a ela confiados – impõe a verificação da
disponibilização de documentos e informações para o Ministério da Cidadania,
os titulares, os usuários e a sociedade. Para observância do atendimento das
regras de eficácia e transparência são considerados os seguintes documentos:

Atas (inciso II, do art. 2º, da IN/MinC 03/2015)

Previsão Orçamentária anual (inciso V, do art. 2º, da IN/MinC 03/2015)

Disponibilização de acesso ao cadastro (art. 98-A, II, a da LDA - inciso VIII
da IN/MinC 03/2015)

Cópias de contratos de representação recíproca (art. 98-A, II, e LDA -
inciso X, do art. 2º, da IN/MinC 03/2015 inciso III da IN/MinC 03/2015)

Cópias dos contratos e convênios mantidos com usuários dos repertórios da
associação, quando for o caso (inciso IX do art. 2º da IN/MinC nº 3/2015)

Relatório Anual de suas atividades (inciso XI, do art. 2º, da IN/MinC
03/2015inciso III da IN/MinC 03/2015)

Demonstrações Contábeis anuais (art. 98-A, II, g LDA - inciso XII, do art.
2º, da IN/MinC 03/2015inciso III da IN/MinC 03/2015)

Relatório dos recursos destinados a ações de natureza social ou cultural
(Art. 2º, inciso XIII e - inciso IV, do art. 8º da IN/MinC 03/2015)

Relação de obras em domínio público (Art. 2º, da IN/MinC 03/2015inciso
XIV da IN/MinC 03/2015)

Comprovação de disponibilização de informações aos associados (art. 98-A,
II, g LDA - inciso XV, do art. 2º, da IN/MinC 03/2015inciso III da IN/MinC
03/2015)

Comprovação de que há sistema para acompanhamento pelos titulares dos
valores arrecadados e distribuído (art. 98-A, II, g LDA - inciso XIX, do art.
2º, da IN/MinC 03/2015)

Comprovação de que há sistema de informação para comunicação pelos
usuários (art. 98-A, II, g LDA - inciso XX, do art. 2º, da IN/MinC 03/2015)

Se esses são os requisitos formais, materiais e processuais que devem ser
observados para a concessão, ou não, da habilitação - obrigatoriedade de
cumprimento pela entidade requerente dos requisitos previstos na LDA e sua
regulamentação; e observância do rito processual previsto no Normativo que
regula a matéria, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei do processo
administrativo (Lei nº 9.784/99) – é de se analisar o seu atendimento no
âmbito do presente processo.

No caso em tela, o cumprimento dos requisitos previstos na LDA e sua
regulamentação foi verificado no âmbito das Notas Técnicas: (i) 18/2018
(documento sei nº 0622607); (ii) Nota Técnica 19/2018 (documento sei nº
0663374) e Nota Técnica 3/2018 (documento sei nº 0753615). Nesta fase,
concluiu o Departamento de Registro, acompanhamento e fiscalização pelo
atendimento ao disposto no art. 2º, incisos I a XX, da IN/MinC nº 3/2015, bem
como à Lei nº 9.610/1998, alterada pela Lei nº 12.853/2013, e seu Decreto
regulamentador nº 8.469/2015 (parágrafo 38 da Nota), e início da fase de
manifestação da sociedade civil, com a publicação do extrato no Diário Oficial
da União. No processo de vista da sociedade civil foram apontados
questionamentos quanto à análise empreendida pela Coordenação de
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Habilitação, tendo sido a matéria apreciada e esclarecida no item ‘ii’ da Nota
03/2018 (documento sei nº 0753615 - parágrafo 38).

No que tange aos requisitos processuais
[6]

 observa-se que, no presente
processo, foi oportunizado à requerente complementar informações,

documentos, assim como sanear faltas e omissões; aos interessados
[7]

 e à
requerente foi concedido, por inúmeras vezes, manifestar-se no processo; o
período de vista à sociedade civil foi realizado nos termos dispostos no
Normativo e as manifestações da sociedade civil foram devidamente
consideradas e analisadas por meio da NT 03/2018 (documento sei nº
0753615).

Tem-se, pois, que toda a verificação do cumprimento dos requisitos legais
para a concessão da habilitação não só foi realizada pelo Departamento de
Registro, Acompanhamento e Fiscalização, como também corroborada, ato
contínuo, pelo ora Secretário de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual,
concluindo-se pelo cumprimento de tais regras pela entidade solicitante.

De acordo, então, com a análise pormenorizada, todos os requisitos
estabelecidos pela Lei de Direitos Autorais – em seu artigo 98-A – foram
regularmente cumpridos pelas entidades solicitantes, sendo que todas as
informações e dados apresentados constam destes autos do processo
administrativo.

Sendo assim, em princípio, ao que tudo indica, não existe motivo para a reforma
da decisão recorrida que deferiu o pedido de Habilitação formulado nos autos
deste processo administrativo.

A este órgão da Administração Pública Federal cabe cumprir a Lei.

Note-se, aliás, nesse sentido, o que diz o Parecer da CONJUR - Parecer
0388/2018/CONJUR-MINC/CGU/AGU (0753885) - constante do bojo deste feito
administrativo:

“Fixadas essas premissas, registro que a consulta apresentada pelo
Departamento de Direitos Intelectuais desta Pasta cinge-se ao regramento
normativo incidente para fins de habilitação de entidade associativa
representante de titulares de direitos autorais e conexos para fins de gestão
coletiva.

Registro que a atuação desta Pasta no tocante à gestão coletiva de direitos
autorais e conexos decorre de expresso comando contido no art. 98-A da Lei
nº 9.610/98.”

Vale reiterar, outrossim, o próprio texto do parágrafo 2º. do Art. 98-A:
§ 2º - A habilitação de que trata o § 1º do art. 98 é um ato de qualificação
vinculado ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta Lei e por
seu regulamento...

(grifos nossos)

Isto posto, fica evidente, mais uma vez, que este órgão da Administração
Pública Federal está vinculado ao cumprimento dos requisitos instituídos pela
LDA e pelo Decreto 9.574/2018 (Decreto regulamentador).

 

D – Efeitos da habilitação da Associação de Gestão Coletiva de Direitos
Autorais

A habilitação consiste num ato do órgão da Administração Pública Federal que,
tão somente, confere prerrogativa para a ASSOCIAÇÃO atuar na defesa dos
interesses dos seus filiados. Os interesses/direitos que vierem a ser pleiteados

Despacho SDAPI 0850290         SEI 01400.025370/2017-66 / pg. 11



pela Associação serão objeto de etapa diversa e posterior, que envolverá a
apreciação de cada caso específico e definição de sua eventual procedência.

Habilitação é a fase do procedimento em que a Administração verifica a aptidão
do postulante para futura atuação. A Administração não pode fazer exigências
indevidas e impertinentes para a habilitação do postulante.

A SECRETARIA DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL – SDAPI
está adstrita ao arcabouço jurídico legal vigente e deve pautar-se pelos ditames
do princípio da impessoalidade da Constituição Federal.

As discussões de mérito quanto à existência ou não de direitos à percepção de
valores são estranhas à esfera de atuação da SDAPI, em razão de tratar-se de
direitos disponíveis, livremente negociados, sob os ditames legais, entre
pessoas jurídicas de direito privado.

O Parecer CONJUR já mencionado nesta peça assim dispõe:
Note-se que tal regramento normativo, em especial o §2º do art. 3º Decreto
nº 8.469/2015, delimita qual é o espectro específico de atuação desta Pasta
no tocante à habilitação, restringindo o campo de análise do enquadramento
proposto pelas entidades ao atendimento dos requisitos do art. 7º e à
modalidades de utilização do art. 29, todos da Lei nº 9.610/98. Peço vênia
para transcrever os citados dispositivos relacionados à exibição de obras
audiovisuais:

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito,
expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível
ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: VI - as
obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização
da obra, por quaisquer modalidades, tais como: (...) g) a exibição
audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado;

O atual Decreto Regulamentador - Decreto 9.574/2018 – em seu artigo 3º - §
2º, assim ratifica:

Art. 3º O requerimento para a habilitação das associações de gestão coletiva
que desejarem realizar a atividade de cobrança a que se refere o art. 2º
deverá ser protocolado junto ao Ministério da Cultura.

§ 1º O Ministério da Cultura disporá sobre o procedimento administrativo e a
documentação de habilitação para a realização da atividade de cobrança, na
forma prevista na legislação, observados os princípios do contraditório e da
ampla defesa.

§ 2º Na hipótese de a associação desejar realizar atividade de cobrança
relativa a obras intelectuais protegidas de diferentes categorias ou a várias
modalidades de utilização, na forma prevista, respectivamente, no art. 7º e
no art. 29 da Lei nº 9.610, de 1998, deverá requerer habilitação para cada
uma das atividades de cobrança separadamente, que serão consideradas
independentes para fins do disposto neste Decreto. 

(grifos nossos)

Prossegue o Parecer CONJUR:
“14. O preenchimento dos requisitos entabulados §2º do art. 3º Decreto nº
8.469/2015 já confere a legitimidade para a habilitação pretendida. A
legitimidade deriva da própria Lei nº 9.610 e seu respectivo regulamento.
Logo, a legitimidade das entidades associativas para cobrar, exercer ou
defender direitos dos titulares não se relaciona de forma necessária com a
discussão sobre a possibilidade de cessão ou licença de direitos
patrimoniais e/ou sobre a aplicabilidade ou não da Lei nº 6.533/78.

15. Nesse ponto, a discussão acerca da vigência e alcance do art. 13 da Lei
nº 6.533/78 não tem o condão de inibir a legitimidade das entidades
associativas para obter a respectiva habilitação perante o Poder Público, com
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vistas a cobrar ou mesmo questionar toda a sorte de direitos relacionados à
gestão coletiva que eventualmente decorram do respectivo ato associativo.
Para fins de habilitação, a Lei nº 9.610/98 e o Decreto nº 8.469/2015
não atrelam a legitimidade da habilitação à legalidade ou ilegalidade
das cessões ou licenças de direitos patrimoniais decorrentes de
contratos privados porventura celebrados entre titulares de direitos
conexos.

16. Desse modo, entendo que não cabe ao Ministério da Cultura – ao menos
no presente momento – adentrar na questão atinente à eventual nulidade
dos contratos de cessão com espeque na citada regra do art. 13 da Lei nº
6.533/78, posto que tal análise demandaria a análise caso a caso dos
contratos individualmente firmados e suas respectivas cláusulas de cessão ou
licenciamento, e até mesmo aspectos prescricionais, o que levaria ao
afastamento do escopo traçado pelas regras atinentes à habilitação.

17. O direito à habilitação pode ser deferido às entidades associativas
representantes dos titulares de forma independente da interpretação
jurisprudencial ou administrativa que venha prevalecer acerca da vigência ou
não do art. 13 da Lei nº 6.533/78.

18. Nesse ponto, destaco que a discussão jurídica acerca do art. 13 Lei nº
6.533/78 não se foca de forma essencial na sua recepção em face do
regramento constitucional estabelecido a partir de 1988 e, sim, passa pela
análise da sua compatibilidade ou revogação tácita em face da
regulamentação contida na atual Lei de Direitos Autorais. Demais disso,
também não há definição acerca do escopo de aplicação da referida lei,
mormente pela dúvida existente acerca do seu aspecto eminentemente
voltado para a proteção de relações trabalhistas. A solução dessas questões
ainda não foi decidida de forma definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça –
instância competente para a análise da matéria infraconstitucional –,
inexistindo consolidação jurisprudencial acerca do tema.

19. No âmbito administrativo, o Departamento de Direitos Intelectuais desta
Pasta (doc. SEI nº 0505709) asseverou o entendimento ainda não consolidado
acerca da possível incompatibilidade de aplicação da regra do art. 13 Lei nº
6.533/78 para fins de estabelecimento de uma espécie de remuneração
equitativa por mera via interpretativa, sem a necessária resolução do tema
pela via legislativa, tal como estabelecido em outros países.

20. Revela-se, portanto, que as controvérsias relacionadas ao tema ainda
estão em aberto, o que reforça a necessidade de acautelamento da postura
regulatória administrativa no caso.

21. Nesse compasso, a partir da inovação da Lei nº 12.853/2013, que
modificou o artigos 97 e seguintes da Lei de Direito Autoral, é possível
perceber que o legislador ordinário conferiu ao Ministério da Cultura um
status de agente regulador atuante sobre o sistema de gestão coletiva de
direitos autorais e conexos. Para que essa atuação regulatória seja virtuosa,
deve haver um balizamento da atuação administrativa em resposta às
condutas praticadas pelos próprios agentes regulados[1].

22. O aquilatamento do nível de intervenção, seja em seu maior ou de menor
grau, deve depender comportamento dos agentes envolvidos e,
principalmente, do momento de apreciação das questões geradas a partir
das interações dos entes envolvidos. Sob esse viés, deve-se buscar uma
abordagem regulatória baseada no diálogo e na interação livre dos agentes
econômicos envolvidos, evitando que a Administração interfira e modifique de
forma precipitada e indevida o mercado que se pretende regular. A atuação
intervencionista precipitada ou a adoção de posturas regulatórias prévias
sem a devida participação dos entes afetados deve ser evitada, para que a
postura regulatória não venha a determinar de antemão os vencedores e
vencidos no ambiente regulado.

23. Some-se a isso o fato do art. 100-B da Lei nº 9.610/98, com a redação
dada pela Lei nº 12.853/2013 e o art. 25 e seguintes do Decreto nº
8.469/2015, terem erigido este Ministério da Cultura como instância
administrativa com competência para mediar ou arbitrar os conflitos
privados decorrentes da atuação das entidades de gestão coletiva no

Despacho SDAPI 0850290         SEI 01400.025370/2017-66 / pg. 13



ambiente regulado, o que corrobora a ideia que a prática apriorística de
medidas regulatórias deve ser rechaçada.

24. Eventuais equívocos, comportamentos irracionais ou não colaborativos
dos agentes envolvidos a partir das práticas no mercado decorrentes da
regulação poderão ser melhor apreciadas e mediadas pelo próprio Ministério
da Cultura, que transformará tal experiência em possível aprimoramento da
prática regulatória em consonância com os problemas reais efetivamente
vivenciados pelos agentes regulados.

25. Forte nessas premissas, entendo que a discussão acerca da vigência do
art. 13 Lei nº 6.533/78 e suas consequências em face da cobrança dos
direitos autorais pelas entidades de gestão coletiva não deve ser antecipada,
tornando-se possível a imediata habilitação das entidades associativas
requerentes. A posterior atuação regulatória deste Ministério poderá ser
desenvolvida em face das consequências advindas do comportamento das
entidades associativas habilitadas, com a construção de melhores respostas
ou de alternativas para a solução dos problemas verificados, com a devida
observância das práticas de todos os agentes econômicos envolvidos.

26. Dito de outra forma, atento a uma postura regulatória responsiva e
acautelatória o Ministério da Cultura poderá observar a atuação prática das
entidades habilitadas e adotar, caso conveniente, medidas aptas a corrigir
eventuais distorções realizadas pelo ente habilitado. A adoção precipitada de
posturas regulatórias por demais interventivas poderá criar efeitos
indesejados e incalculáveis, o que deve ser evitado pelo agente regulador.

27. Desse modo, a discussão acerca da vigência do art. 13 Lei nº 6.533/78 e
suas consequências não deve ser empecilho para que as entidades
associativas exerçam o papel de mandatárias dos direitos conferidos pelos
titulares de direitos autorais, mormente porque as regras de habilitação não
estabelecem qualquer condicionante nesse sentido.

28. Ante tal panorama, entendo que a habilitação pleiteada pelas entidades
pode ser feita com espeque nas regras do art. 7º e art. 29, todos da Lei nº
9.610/98, sem que tal condição implique no reconhecimento por parte deste
Ministério da Cultura da efetiva vigência do citado art. 13 Lei nº 6.533/78. Eis
o parecer, à consideração superior.”

É de se verificar, então, se a discussão acerca da viabilidade da concessão da
habilitação deve ater-se ao cumprimento dos requisitos legais, aqui elencados,
ou se haveria espaço, no âmbito do requerimento de habilitação, para
discussões outras que não as concernentes ao atendimento dos requisitos
legais pelos requerentes.

Se nos ativermos ao disposto no art. 98-A, parágrafo 2º da LDA, verificaremos
que o ato de habilitação é um ato de qualificação vinculado ao cumprimento
dos requisitos instituídos pela LDA e sua regulamentação. Não dispõe a Lei de
requisito outro que não o cumprimento das exigências já arroladas acima.

Objetiva o Legislador a demonstração de que a entidade solicitante reúne as
condições necessárias para assegurar uma administração eficaz e transparente
dos direitos a ela confiados.

O atendimento do comando legal acima referido, é verificado mediante a análise
do rol de documentos previstos no art. 2º da IN/MinC 03/2015 e do
enquadramento legal quanto à categoria da obra intelectual protegida e
modalidade de utilização, a serem abrangidas pela atividade de cobrança que a
associação requerente deseja realizar.

Logo, a ocorrência da satisfação, pela entidade requerente, dos requisitos e
condições impostos pela legislação para a concessão da habilitação, vincula
o administrador ao deferimento do Requerimento.

Não pode o ente regulador, no âmbito do processo de habilitação, albergado
nas competências de habilitação, fiscalização e monitoramento atribuídas pela
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Lei e sua regulamentação, exceder no seu poder/dever, imiscuindo-se em
assuntos que excedam a sua atribuição legal.

 

Disposição Final

Nesse sentido, tendo sido cumpridos os requisitos formais, materiais e
processuais, e afastada a pertinência de discussão das matérias ventiladas
pelos requerentes, mantenho a decisão recorrida para assegurar a habilitação
da GESTÃO DE DIREITOS DE AUTORES ROTEIRISTAS – GEDAR para o exercício
da atividade de cobrança dos direitos de exibição audiovisual pelo uso de obras
audiovisuais nas quais existam interpretações de qualquer natureza, em nome
dos autores roteiristas que representa, desde que preenchidos os pressupostos
legais.

 
 

(Assinado eletronicamente)
Maurício Carlos da Silva Braga

Secretário de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual

 

 

 

[1] Nota Técnica 03 (documento Sei nº 0753615).

[2] As competência de habilitação foi atribuída ao Diretor do Departamento de Registro,
Acompanhamento e Fiscalização (art. 93, VII do Decreto nº 9.674/2019) e a competência recursal
atribuída ao Secretário do Direito Autoral e Propriedade Intelectual (art. 91, XIII do Decreto nº
9.674/2019).

[3] Informação Jurídica n. 00070/2018/CONJUR-MINC/CGU/AGU (documento sei nº 0588651).

[4] Em 2019, o Ministério da Cultura se transformou em Secretaria Especial da Cultura do
Ministério da Cidadania nos termos do Decreto nº 9.674, de 2 de janeiro de 2019.

[5] Art. 3º, §1º, do Decreto nº 9.574/2018.

[6](i) análise da documentação; (ii) oportunização para complementação de documentos e
saneamento de faltas, erros ou omissões; (iii) publicação de extrato para vista e manifestação da
sociedade civil; (iv) análise do cumprimento das exigência legais e regulamentares; (iv) decisão
sobre concessão da habilitação; (iv) publicação da decisão no Diário Oficial da União.

[7] Art. 58, inciso II, da Lei nº 9.784/99.

Documento assinado eletronicamente por Maurício Carlos Da Silva Braga,
Secretário(a), em 08/05/2019, às 16:18, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de
01/04/2016, do Ministério da Cultura,Publicada no Diário Oficial da União de
04/04/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
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código verificador 0850290 e o código CRC 7B4CED94.

Referência: Processo nº 01400.025370/2017-66 SEI nº 0850290
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