
	

De: RODRIGO PEREIRA VILELA ANTUNES (Dj Gorky)/  PHABULLO RODRIGUES DA SILVA 
Para: JEFFERSON RICARDO DA SILVA (Rico Dalasam) 
A/C: Dr. Caio Mariano 

CONTRANOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 
Em resposta à notificação enviada pelo Dr. Caio Mariano em nome do senhor JEFFERSON 
RICARDO DA SILVA, conhecido artisticamente como RICO DALASAM (doravante simplesmente 
denominado RICO DALASAM) em 29/07/2017 para o e-mail do subscritor da presente, em face de 
RODRIGO PEREIRA VILELA ANTUNES (doravante simplesmente denominado DJ GORKY) expõe-
se o seguinte: 
 
1. Diferentemente do que alega RICO DALASAM acerca da autoria da obra “Todo Dia”, o DJ GORKY 

tem todas as provas documentais, testemunhais e mensagens trocadas como próprio RICO 
DALASAM que comprovam que o DJ GORKY e seu parceiro Arthur Gomes (em artes Maffalda) 
são co-autores da obra “Todo Dia”, fatos que serão devida e oportunamente comprovados. O DJ 
GORKY e seu parceiro são incontestavelmente compositores de toda a parte instrumental da 
obra musical (bases) e não só dos arranjos que também foram compostos integralmente pelo DJ 
GORKY e Arthur Gomes (em artes Maffalda).  

 
2. As partes, na época  em que a música foi composta e gravada nos estúdios do DJ GORKY, na 

presença de diversas testemunhas, convencionaram por mera liberalidade e a pedido  do  RICO 
DALASAM que a autoria fosse creditada 100% ao RICO DALASAM que em contrapartida cederia 
gratuitamente os seus direitos de co-intérprete, ressalvados os direitos de execução pública que 
continuaram assegurados ao RICO DALASAM como co-intéprete da música, como de fato 
firmaram. Essa prática é muito comum no mercado musical especialmente entre artistas 
independentes,  tanto que todas as autorizações, documentos, registros de ISRC e etc. 
foram realizados dessa forma e todas cópias de documentos foram devidamente  enviadas ao 
RICO DALASAM e seu patrono. 

 
3. O DJ GORKY cumpriu integral e fielmente com todas suas obrigações de produtor fonográfico e 

musical, atribuindo os devidos créditos, gerando os códigos ISRC e formalizando todas as 
licenças conforme determina a legislação autoral, com total transparência, diferentemente do que 
se alega na notificação. Todos os documentos foram enviados com a antecedência ao RICO 
DALASAM conforme atestam troca de mensagens entre as partes, RICO DALASAM teve 
oportunidade de analisá-los e aprová-los tanto que firmou todos os documentos. Em momento 
algum o DJ GORKY  voltou atrás com relação ao que havia sido ajustado, pelo contrário, 
manteve seu compromisso e ainda fez consideráveis investimentos no promoção da música, 
produziu inclusive um videoclipe que conta com a participação do RICO DALASAM,  que teve 
grande exposição devido ao grande sucesso de PABLLO VITTAR, ambos inclusive fizeram 
apresentações ao vivo juntos, diferentemente do que alegou do que inveridicamente alegou RICO 
DALASAM em entrevista para “O Globo”. 

 
4. RICO DALASAM, denotando total falta de conhecimento de seus próprios direitos, entrou em 

contato com a empresa OneRPM que é a distribuidora digital do fonograma,  cobrando seus 



	

“direitos” que não estavam sendo pagos e também começou a manifestar-se publicamente em 
shows e entrevistas dizendo que os seus direitos não estavam sendo pagos.  Entretanto, RICO 
DALASAM sequer providenciou o registro da obra nos órgãos competentes ou tomou qualquer 
medida para assegurar o recebimento de seus direitos de autor, como por exemplo a devida 
edição da obra junto a alguma editora musical ou o envio do cadastro da obra para a sociedade 
de gestão coletiva de direitos autorais da qual eventualmente for associado, demonstrando falta 
de informação e amadorismo na condução de sua carreira.    

 
5. O Distribuidor Digital (OneRPM) diante da reclamação do RICO DALASAM entrou em contato com 

o DJ GORKY que prontamente apresentou os documentos ao distribuidor e entrou em contato 
com  RICO DALASAM para esclarecer a questão e orientá-lo em como receber os direitos 
autorais sobre a obra musical.   

 
6. O RICO DALASAM, por sua vez, manifestou-se, já através de seu advogado, dizendo que queria 

rever sua participação como intérprete e receber os direitos auferidos com a distribuição digital do 
fonograma. O DJ GORKY em  resposta ao pleito do RICO DALASAM se dispôs a rever a 
questão, mas com a condição de que: se a participação de RICO DALASAM como co-
intérprete fosse revista, toda a questão autoral também deveria ser revista para que então 
o quinhão autoral do DJ GORKY e seu parceiro fossem reconhecidos, configurando dessa 
forma um novo combinado entre as partes. Nesse sentido o subscritor da presente, formalizou 
por e-mail uma proposta de acordo revisando todos os direitos envolvidos entre as partes . 

 
7. O Ilustre colega Caio Mariano, mandatário do RICO DALASAM, demonstrou-se bastante 

intransigente, informando não haver qualquer intenção de rever todos os direitos envolvidos e 
pleiteando apenas a revisão dos direitos de co-intérprete do RICO DALASAM, sem recuar 
um milímetro no reconhecimento do DJ GORKY e seu parceiro como co-autores da obra (que 
será devidamente comprovada como já dito anteriormente), a postura unilateral e irredutível 
inviabilizou um possível acordo.  

 
8. Eis que no dia 28/07/17 (sexta-feira) surge um fato novo. Os senhores Fernando Moraes e João 

Monteiro que estão produzindo e dirigindo um videoclipe do RICO DALASAM entraram em 
contato com o DJ GORKY informado que RICO DALASAM pretende utilizar um trecho do 
fonograma “Todo Dia”, cujos direitos de produtor fonográfico são de titularidade  exclusiva do DJ 
GORKY, e que os produtores gostariam de obter a autorização para utilização de um trecho do 
referido fonograma em uma cena do videoclipe.  

 
9. Apesar de todas as declarações inverídicas feitas por RICO DALASAM publicamente a e falta de 

entendimento da questão por parte do RICO DALASAM, o DJ GORKY respondeu ao diretor do 
clipe que gostaria de resolver definitivamente a questão e disse que estaria disposto a autorizar a 
utilização do fonograma, desde que houvesse um acordo resolvendo a questão como um todo, e 
desde que a associação do fonograma com as imagens do clipe não fossem difamatórias ou 
injuriosas ao DJ GORKY e à PABLLO VITTAR como ele já suspeitava em virtude das 
declarações de RICO DALASAM. Mais tarde, em novo contato com os produtores do videoclipe o 
DJ GORKY descobriu que a intenção de RICO DALASAM é de fato usar o fonograma Todo Dia 
justamente para polemizar e aproveitar-se da situação para sua autopromoção, atitude no mínimo 



	

reprovável,  que resultou, inclusive, no cúmulo de RICO DALASAM notificar e ameaçar os 
produtores do videoclipe para liberarem a referida cena contendo o fonograma de Todo Dia que 
não foi autorizado, conforme atestam os e-mails encaminhados pelos produtores do videoclipe ao 
DJ GORKY. 

 
10. Depois do contato do diretor do vídeo pedindo autorização para inclusão do trecho do fonograma 

do Todo Dia no videoclipe acima mencionado, o subscritor  da presente entrou novamente em 
contato telefônico com o patrono do RICO DALASAM propondo novamente um acordo nos 
seguintes termos: divisão dos direitos de autor sobre a obra musical em 50% (cinquenta por 
cento) para RICO DALASAM e os outros 50% (cinquenta por cento) divididos igualmente entre o 
DJ GORKY e seu parceiro Arthur Gomes (Maffalda), cada um com 25% de autoria. Em 
contrapartida, seriam divididos igualmente os direitos e os respectivos  rendimentos de co-
intérprete sobre o fonograma em 50% (cinquenta por cento) para  RICO DALASAM e 50% 
(cinquenta por cento) para PABLLO VITTAR, intérprete principal daquele projeto 
(álbum).  Entretanto, o patrono do  RICO DALASAM resolveu pleitear, absurdamente, a co-
propriedade do fonograma, ou seja, a co-propriedade sobre a gravação (masters) do fonograma 
Todo Dia para o RICO DALASAM, causando espanto o pleito do nobre colega que é especialista 
na área autoral. Ocorre que o RICO DALASAM em nada contribuiu para pleitear a propriedade do 
fonograma, não pagou nenhuma despesa de estúdio, músicos, mixagem, masterização, 
fabricação distribuição ou desempenhou qualquer atividade de produtor fonográfico para que seu 
advogado pleiteasse tal prerrogativa, RICO DALASAM é tão somente co-autor da obra musical e 
participou como artista convidado naquela gravação.  

 
11. Diante da postura totalmente equivocada, qualquer possibilidade de acordo caiu por terra, 

encerrando-se as tratativas de acordo e culminado com a notificação que é ora contestada pelo 
subscritor da presente contranotificação. 

 
Diante dos fatos acima que foram narrados para melhor entendimento da questão,  fica o senhor o 
JEFFERSON RICARDO DA SILVA (RICO DALASAM), devidamente CONTRANOTIFCADO nos 
seguintes termos:  
 
12. Em que pesem todos fatos acima narrados, o  DJ GORKY ratifica sua  última proposta de acordo 

informada por telefone ao patrono do RICO DALASAM, nos seguintes termos: 
 

a. Retificação dos créditos de autoria da obra musical “Todo Dia” figurando o RICO 
DALASAM como autor de 50% (cinquenta por cento) da obra musical pela composição 
da letra e melodia de voz, o DJ GORKY como co-autor com 25% (vinte cinco por cento) 
da autoria e o Arthur Gomes (Maffalda) com os outros (25% vinte e cinco por cento) da 
autoria pela composição da parte instrumental da música (bases).  

 
b. Retificação da autorização e participação do RICO DALASAM como Intérprete 

convidado no fonograma “Todo Dia”, co-interpretado por PABLLO VITTAR, passando o 
RICO DALASAM  a receber 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos de intérprete 
do fonograma,  resguardados os direitos de produtor fonográfico ao DJ GORKY.  

 



	

13. Na hipótese de, mesmo diante de todos os esforços do DJ GORKY em tentar esclarecer a 
questão e contorná-la de maneira amigável, RICO DALASAM não concordar com a proposta 
acima, fica estabelecido e declarado o seguinte: 

 
a. O DJ GORKY cumpriu e vem cumprindo integral e absolutamente tudo que foi acordado 

com o RICO DALASAM.  Todos os requisitos formais e jurídicos  previstos pela 
legislação autoral (Lei 9.610/98) foram preenchidos conforme atestam os documentos já 
enviados. 

 
b. As autorizações emitidas pelo RICO DALASAM constituem ato jurídico perfeito e não 

permitem revogação, ficando, desde já, ciente e notificado RICO DALASAM que será 
responsável por indenizar todo e qualquer prejuízo material e moral causado por ele na 
tentativa de interrupção de utilização do fonograma Todo Dia já publicado e distribuído 
desde janeiro de 2017. Na hipótese de eventualmente ser arguido direito de 
arrependimento do autor RICO DALASAM previsto na legislação autoral resta, ainda, a 
obrigação de respeitar os atos jurídicos já praticados, conforme entendimento pacífico 
dos tribunais. 

 
c. O DJ GORKY não admitirá qualquer tentativa parasitária de promoção do RICO 

DALASAM que vem tentando polemizar e  pegar carona no sucesso estrondoso da 
artista PABLLO VITTAR,  ficando desde já RICO DALASAM notificado de que será 
responsabilizado civil e criminalmente por todas as eventuais declarações injuriosas ou 
difamatórias que emitir contra o DJ GORKY ou PABLLO VITTAR. 

 
d. RICO DALASAM fica a partir do recebimento da presente Contranotificação expressa e 

terminantemente proibido de usar qualquer trecho ou parte do  fonograma “Todo Dia” 
de titularidade exclusiva do DJ GORKY enquanto produtor fonográfico. Fica proibido, 
inclusive, de utilizar as bases (playbacks) do referido fonograma em suas 
apresentações “ao vivo” que haviam sido gentilmente cedidas pelo DJ GORKY, mas 
cuja autorização de uso fica expressamente revogada daqui em diante.  

 
e. Em especial, fica expressa e terminantemente proibida a utilização de qualquer parte do 

fonograma “Todo Dia” no videoclipe intitulado “Fogo em Mim” ou qualquer outro 
interpretado por RICO DALASAM, que fica, ainda responsável civil e criminalmente por 
qualquer conteúdo ou declaração eventualmente danoso à honra e reputação dos 
contranotificantes que venha a ser publicado em seu do videoclipe e/ou outros 
conteúdos de RICO DALASAM. 

 
f. RICO DALASAM fica notificado em abster-se  do  uso da obra musical “Todo Dia” em 

qualquer circunstância ficando responsável por indenizar os co-autores da obra DJ 
GORKY e Arthur Gomes (Maffalda) que podem comprovar limpidamente sua autoria na 
referida obra e que embargarão auqlaquer utilização sem seu consentimento. 

 
14. Não obstante o exposto acima o DJ GORKY e PABLLO VITTAR declaram, ainda, que: 
 



	

a. O Sucesso do DJ GORKY e da artista PABLLO VITTAR não são condicionados à 
utilização, ou não da música Todo Dia;  

 
b. Diante do pressuposto do item acima o DJ GORKY e a artista PABLLO VITTAR, neste 

ato, mesmo estando totalmente seguros e cobertos juridicamente para utilizar 
livremente a obra Todo Dia, tendo em vista encerrar a questão definitivamente  e evitar 
a promoção nociva e parasitária  do RICO DALASAM, declaram que vão abdicar da 
musica “Todo Dia” e  vão suspender qualquer utilização da obra “Todo Dia” excluindo o 
fonograma do repertório da artista PABLLO VITTAR e de todas as plataformas de 
distribuição digital de música, apresentações “ao vivo” ou qualquer outra forma de 
utilização da música,  até que seja devida e judicialmente comprovada a co-autoria  do 
DJ GORKY e Arthur Gomes na referida obra musical. RICO DALASAM fica, desde já, 
responsável por todas as perdas e danos causados, em especial pelos lucros cessantes 
durante todo o período em que a musica estiver fora das plataformas digitais a ser 
devida e oportunamente apurado. 

 
c. Mesmo abdicando do uso da obra o DJ GORKY e seu parceiro tomarão todas as 

medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis em todas as possíveis instâncias para 
comprovar a co-autoria na obra “Todo Dia”. 

 
d. O DJ GORKY num compromisso com a justiça e transparência prestará rigorosamente 

todas as informações solicitadas pelo RICO DALASAM em sua notificação para que 
não reste qualquer dúvida quanto a transparência e idoneidade  tanto do  DJ GORKY 
quanto da PABLLO VITTAR 

 
e. Por fim declaram que lamentam o impedimento da circulação da música situação que 

foi criada por culpa única e exclusiva de RICO DALASAM que será integralmente 
responsabilizado pelos danos que vem causando. 

 
O Subscritor da presente permanece à disposição para eventuais esclarecimentos e aguarda a 
manifestação de Vossas Senhorias. 
 
São Paulo, 31 de julho de 2017. 
 
 
 

THIAGO ENDRIGO JUSTINIANO ALVES 
OAB/SP 204.003 

 


