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Projeto de cearense sobre direitos autorais em jingles
de candidatos é rejeitado 

A Comissão de Cultura da Câmara Federal rejeitou o
Projeto de Lei 5.147/20, apresentado pelo deputado
cearense José Airton Félix Cirilo (PT), que prevê a
transmissão total edefinitiva dos direitos autorais no
casodecriação, produção eveiculaçãode letras emú-
sicaspara candidato ecampanha eleitoral.O texto in-
clui dispositivo na Lei de Direitos Autorais.

Foi acolhidoo parecerdarelatora, deputadaLídice da
Mata (PSB-BA). "Sob a ótica do direito autoral, não
é recomendável criar exceção para candidatos e cam-
panhaseleitorais, razão pela qual a lei nãodeve ser al-
terada", afirmou. Direitos autorais são aqueles que
todo criador de uma obra intelectual tem sobre a sua
criação.

Autor da proposta, José Airton disse que a ideia visa
"resguardar os candidatos em período eleitoral que,
após terem pago pelo serviço prestado da confecção
de um jingle para campanha, não venham ser co-

brados duplamente pelos serviços" - pelo produto e
pela veiculação dele. A relatora Lídice da Mata dis-
cordou: "Em princípio, uma solução seria contrato
de cessão ou licença de direitos autorais melhor di-
recionado, esclarecendo os possíveis usos da obra in-
telectual pelo adquirente", analisou.

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será
analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania. Por ter caráter conclusivo, o projeto é
votado apenas pelas comissões designadas para ana-
lisá-lo, dispensada a deliberação do plenário, po-
dendo ainda perder essa condição se houver decisão
divergente entre as comissões ou se houver recurso
assinado por 52 deputados para a apreciação da ma-
téria em plenário. (Com informações da Agência Câ-
mara)
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