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Resumo: O presente artigo trata da atuação do Escritório Central de Arrecadação
e Distribuição (ECAD) no Brasil, enquanto responsável pela coleta de tributos
originários de utilizações públicas de obras e fonogramas protegidos pelas normais
autorais, especificamente, com relação aos estabelecimentos da rede hoteleira que utilizam
televisores e radiodifusores em suas dependências. A metodologia a ser utilizada
envolve análise doutrinária, documental e jurisprudencial do tema. A pesquisa será
pura, tendo como finalidade a ampliação do conhecimento, sem implicações imediatas
no meio estudado, também será qualitativa, detendo-se nos pressupostos teóricos do tema
proposto. Com o fito de elaborar um estudo sistemático dos direitos autorais no Brasil,
sumariza a idealização e a evolução dos sobreditos direitos autorais, para,
posteriormente, recortar um quadro da realidade legal brasileira, qual seja: a
observação da atuação do ECAD, órgão que se fundamenta nas prerrogativas de
associações de diversos gêneros artísticos, e atua por meio de cobranças à terceiros
que fizerem uso publicamente de propriedades intelectuais resguardas, por autores a
si conveniados. Analisa-se, na oportunidade, o embate entre a possibilidade de taxação de
televisores e radiodifusores nas dependências de hoteis, ante a inviolabilidade
constitucionalmente conferida aos quartos locados, considerados extensões de residência; e
a existência ou não do fato gerador do tributo. Com esteio na legislação, doutrina e
jurisprudências pátrias concernentes ao tema, busca-se elucidar dúvidas acerca da
matéria, bem como valorar, sob o viés constitucional, os atuais posicionamentos tomados
pelo ECAD acerca das mídias de radiodifusão.
Palavras-chave: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). Direito autoral.
Mídias de radiodifusão. Rede hoteleira.
Abstract: The present article analyzes the activity of the Escritório Central de Arrecadação
e Distribuição (ECAD) in Brazil, while responsible for taxation of copyrights from
public executions of protected contents. The methodology attempts for a practical analisys
of the doctrine, documents and jurisprudence over the theme. The research its pure, while
aiming for the aplication of knowledge, without any instant aplications of the matter.
Proposes a systematic study of brazilian copyrights, summarizing their concepts theories
and evolution, to focus on the taxation procedure of the ECAD, analyzing the action
strategies to maintain and prevent unathourized meadia broadcasting of many artistic
copyrights, by charging these
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third-party users. The main focus of the article is the clash between the posibility of
charge hotel rooms, that carries radios and televisions, and the constitucional
protection, that considers rented hotel rooms extensions of the users home. Sustained
by the legislation, doctrine and previous Courts decisions, we try to clarify common
doubts over the subject, to finally judge the later positioning expressed by ECAD.
Keywords: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). Copyrights.
Media broadcasting. Hotel chain.
Introdução
A criatividade é uma das características mais marcantes do ser humano. Esta
que, potencializada em alguns, é responsável pela transformação da realidade, em
contraposição à estática do mero observador. Para Cleusa Kazue Sakamoto (2004, p. 26):
Através de sua atividade criadora, o homem foi constituindo modos de
vida e construindo a realidade humana. Através da atividade criativa, o ser
humano foi modelando o seu potencial de desenvolvimento pessoal,
social e cultural, atualizando sua natureza de Ser em processo.

O protagonismo humano, como sujeito criador, é constatado naquilo que ele
idealiza intelectualmente e importa para a realidade: obras artísticas, literárias, musicais.
Com efeito, assevera José de Oliveira Ascensão que “A atividade intelectual do homem
provoca o aparecimento de novos bens na sociedade. Distinguem-se dos outros bens
por serem incorpóreos, mas têm também uma existência objetiva, como todos os bens.”
(1980, p. 1).
A criatividade humana pode ser representada de inúmeras maneiras. Traços e criações
excepcionais compõem, de maneira simplista, o conceito de arte que se imiscui à
mente humana. Os traços dramáticos de Francisco Goya 1, a pulsação das estátuas de
Auguste Rodin2, as desafiadoras curvas estruturais de Oscar Niemeyer 3 e as ferozes
partituras de
Antônio Vivaldi4 são inegavelmente exemplos de primeira linha do potencial criativo da
humanidade. Ainda em esteio ao pensamento de José de Oliveira Ascensão (1980, p. 1),
a
produção intelectual, muitas vezes, materializa bens à sociedade, contudo, estes
guardam essencialmente um valor artístico, que sobrepuja infinitamente o valor material.
A inserção desses bens na realidade torna-os parte desta, mesmo que não
tenham aspecto físico. Também são expressões que adquirem autonomia,
distinguindo-se da existência de seus próprios criadores, pois adentrariam no chamado
mundo 3, conforme teorização de Karl Popper (1978, p. 144-167). Seria o mundo das
criações humanas, distinguidas do mundo natural (mundo 1) e do mundo dos
processos mentais subjetivos (mundo 2). Nas palavras de Popper (1978, p. 144):

1

Pintor espanhol, nascido em Fuentodos, em 1746. Foi pintor de diversos retratos e obras da realeza
espanhola, contudo, tornou-se famoso por suas referências à moral e ao bizarro da alma humana. Produziu
uma série de pinturas negras que rendeu-lhe o epíteto: o Turbulento.
2
Escultor francês, nascido em Paris, em 1840. Apaixonou-se pela escultura ainda na cozinha de casa,
enquanto brincava com a massa que sua mãe utilizava para fazer pão. Egresso da Escola de Belas Artes de
Paris, trabalhou
como ornamentista, modelador, prático e cinzelador. Atualmente grande parte de suas obras são expostas em
um
museu próprio em Paris, o chamado Museu Rodin.
3
Arquiteto brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, em 1907. Considerado um dos artistas mais influentes na
arquitetura moderna. Estudou na Escola Nacional de Belas Artes, hoje parte da Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Foi responsável pelo projeto da sede das Nações Unidas em Nova Iorque, o Museu de Arte
Contemporânea em Niteroi , o Congresso Nacional do Brasil e inúmeras outras obras.
4
Compositor e músico italiano, nascido em Veneza, em 1678. Matriculado, ainda pequeno, na Escola Ducal
de São Marcos onde aperfeiçoou seus conhecimentos musicais como violinista. Aos 25 anos tornou-se padre,
contudo, jamais deixou de compor e tocar violino. Foi considerado o maior violinista de sua geração.
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By world 3 I mean the world of the products of the human mind, such as
languages; tales and stories and religious myths; scientific conjectures or
theories, and mathematical constructions; songs and symphonies; paintings and
sculptures. But also aeroplanes and airports and other feats of engineering5.

. Segundo Gary Hayden (2012, p. 36), o mundo 3 de Popper conteria “os produtos da
mente humana, onde se contam as línguas, as histórias, as teorias científicas, os valores
éticos, as canções, as sinfonias, as pinturas, etc.”.
A existência real desses bens, frutos da atividade intelectual humana, é que os tornam
objetos de propriedade intelectual, aí inseridos dois ramos distintos, mas intimamente
relacionados: direitos autorais e propriedade industrial, consubstanciada em patentes.
Os direitos autorais, objeto sobre o qual se debruça neste trabalho, são espécie
do gênero propriedade intelectual, sendo seu objeto “(...) a obra do espírito, isto é, o
vínculo existente entre a obra e o autor, que, nessa perspectiva, é extrapatrimonial, e surge
com o ato criacional, não dependendo, pois de registro, que se for efetuado tem como efeito
principal apenas uma declaração de algo que já existe (...)” (TOFFOLI, 2013, p. 83). O ramo
de estudo jurídico que se atém a tais relações, ademais, seria o Direito de Autor ou Direito
Autoral que, segundo Carlos Alberto Bittar (2000, p. 8), “é o ramo do Direito Privado
que regula as relações jurídicas, advindas da criação e utilização econômica de obras
intelectuais, estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências.”.
Joanna Kostylo tece uma análise das origens comuns dos dois institutos. Para a
autora, “A closer look at the historical relationship between copyright and patents
reveals the common origins of these two institutions”6 (2010, p. 21). Apenas em meados
do século XVIII é que o tratamento legal dos direitos autorais e patentes veio a ser
apartado (KOSTYLO,
2010, p. 21), remanescendo, ainda assim, uma relação umbilical ideológica entre
estas categorias.
O surgimento do gérmen de uma disciplina de proteção e garantia da propriedade
sobre estes bens remonta à criação de meios capazes de reproduzi-los com rapidez,
como a imprensa mecânica do alemão Johannes Gutenberg. A exposição maior ao público e
a possibilidade de proveito comercial oportunizou uma disciplina. É o que explana Dirceu
de Oliveira e Silva (1956, p. 11):
Com a descoberta da imprensa e da gravura, a obra literária, artística ou
científica passou a ser explorada industrialmente: tornou-se possível, embora em
condições iniciais precárias, a multiplicação dos exemplares. Surgiram, então,
os primeiros editores, e como a atividade econômica destes dependesse
inteiramente dos autores, passaram os autores a ser titulares de certos direitos
sobre as obras que produzissem.

Com efeito, antes desse potencial replicador, essa proteção não se fazia premente, é
o que explica Ascensão (1980, p. 1):
Durante muito tempo não se sentiu a necessidade de uma proteção particular da
atividade criadora destes bens culturais. Enquanto destinada ao círculo dos
presentes, a obra não reclamava um estatuto próprio. Se reproduzida num
exemplar, a proteção da propriedade do exemplar surgia aos olhos de todos
como suficiente para a tutela dos interesses implicados.

5

Por mundo 3, quero fazer referência ao mundo dos produtos da mente humana, como as línguas; contos,
histórias e mitos religiosos; conjecturas científicas ou teorias, construções matemáticas; canções e sinfonias;
pinturas e esculturas. Também incluídos aviões e aeroportos e outros feitos da engenharia (tradução livre).
6
Analisando o relacionamento histórico entre os direitos autorais e as marcas e patentes, observa-se que
ambos
guardam
uma
origem
comum
(tradução
livre).
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De maneira simplista, isso significava que não seria necessário delinear formais mais
objetivas à configuração da propriedade, uma vez que não havia outras para confundir-se.
Tal propriedade era tutelada por todos concomitantemente, de maneira subjetiva.
O crescimento e o desenvolvimento social, bem como, o aprimoramento dos
sistemas de reprodução, que outrora nasciam com a prensa alemã, trouxe uma nova
realidade às obras artísticas. Surgiu, assim, a necessidade do estabelecimento de parâmetros
objetivos que transpusessem a proteção material à proteção intelectual.
Alguns dos primeiros benefícios oferecidos a inventores e autores remontam ao
século XIII, na cidade de Veneza. Segundo Kostylo (2010, p. 23), “Ever since the
thirteenth century, the Venetians led Europe in their efforts to attract foreign expertise
by granting monopoly
rights to immigrants who brought with them new skills and techniques to the city.” 7.
Contudo,
é no Renascimento, com a ascensão das guildas de editores, que a ideia de direitos
autorais passa a tomar forma. De início, vê-se que a proteção conferida aos produtos do
intelecto era mais dirigida aos editores das obras, o que eventualmente motivou um choque
com os autores. É o que explana Kostylo (2010, p. 30), sobre o surgimento de uma
consciência autoral: “It was however in the course of this struggle that authors
themselves began to consider the nature of the rights they enjoyed in their work, and so
to express ideas about the author’s relationship with his work.”8.
No Brasil, vários diplomas avulsos trataram indiretamente e inespecificamente da
proteção da propriedade intelecutal, como o Código Criminal de 1830 e a Lei de 11 de
agosto de 1927, que criou os Cursos de Direito em Olinda e São Paulo (ASCENSÃO,
1980, p. 3). Em termos constitucionais, o reconhecimento veio com a Carta de 1891,
repetindo-se nas constituições posteriores, à exceção da Constituição de 1937.
No aspecto infraconstitucional, uma compilação só adveio com a promulgação da Lei
nº
5.988/73, da autoria ideológica do Prof. José Carlos Moreira Alves. Segundo Ascensão
(1980, p. 5), “Ficou assim assegurada para o Brasil uma legislação unitária e moderna,
embora não fosse preocupação do legislador regular exaustivamente a matéria do direito de
autor.”. Esse diploma é de grande importância para a pesquisa ora desenvolvida, tendo em
vista a inicial previsão legal de organização do Escritório Central de Arrecadação e
Distribuição (ECAD) e do Conselho Nacional de Direito Autoral.
Posteriormente, a legislação foi compilada e atualizada por meio da Lei nº 9.610/98,
de
19 de fevereiro de 1998, atual Lei de Direitos Autorais. A nova legislação trouxe
parâmetros objetivos à proteção dos direitos autorais, e substituiu a antiga legislação,
pulverizada e esparsa. Neste diploma normativo também ficou consignada a
manutenção de um único escritório central para a arrecadação e distribuição.
Tendo em vista, portanto, as competências do referido escritório de arrecadação e
distribuição, o presente trabalho tem por escopo analisar criticamente a atuação do mesmo,
especialmente no tocante à taxação da rede hoteleira pelo uso de rádios e televisores em
suas dependências.
A metodologia utilizada envolve a análise doutrinária, documental e jurisprudencial do
assunto, buscando, por fim, verificar se é devida ou não tal taxação nos modelos em que
vem sendo praticada e como as cortes pátrias vêm se posicionando sobre a questão.
7

Desde o século XIII, os venezianos lideraram os esforços, dentro do continente europeu, em atrair
especialistas de outros países, concedendo, aos imigrantes que trouxessem novas habilidades e técnicas à
cidade, o monopólio na exploração daqueles direitos (tradução livre).
8
Em meio a este embate os próprios autores passaram a levar em consideração a natureza dos
direitos
provenientes de suas produções e a relação de suas ideias e o seus trabalhos (tradução livre).
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O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição e a taxação da rede hoteleira.
Como dito alhures, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) é
classificado como uma sociedade civil de natureza privada e foi originariamente
instituído pela Lei nº 5.988/73. Contudo, esta foi formalmente revogada, quando de sua
atualização material pela atual Lei de Direitos Autorais, a Lei nº 9.610/98.
Trata-se de órgão que fundamenta-se nas prerrogativas das associações de
diversos gêneros artísticos (intérpretes, compositores, produtores fonográficos, editores
musicais etc.), visando a defender os direitos dos detentores de direitos autorais, a ele
conveniados individualmente ou por meio de associações, fazendo cobranças pela utilização
de suas propriedades intelectuais. O ECAD é, portanto, patrimônio destes associados,
que, não só dirigem e administram o órgão, como também fixam preços e regras de
cobrança, distribuição dos valores arrecadados e todas as informações cadastrais
pertinentes aos titulares, as suas obras e aos seus fonogramas.
As competências e abrangência da atuação do ECAD são ressaltadas por
Leonardo
Macedo Poli (2008, p. 47), que assevera:
Por exigência legal, as associações mantêm um escritório central (ECAD) para
a arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras
musicais, lítero-musicais e fonogramas e da exibição de obras cinematográficas
e audiovisuais que as incluam. Incluem-se aí a transmissão cinematográfica,
radiofônica e televisiva, inclusive via cabom e a retransmissão radiofônica
conematográfica e televisiva feitas por estabelecimentos comerciais como
hotéis, motéis, bares, restaurantes, academias, etc.

Dentre o vasto rol de direitos e pretensões albergadas por estas associações, em
defesa de suas propriedades intelectuais, estão: o direito de inclusão ou sincronização9 relativo à autorização para que determinada obra musical ou fonograma faça parte da
trilha sonora de uma produção audiovisual ou peça teatral -; e o direito de execução
pública10 – execução de obras musicais em locais de freqüência coletiva, ambos espécies do
gênero direitos de distribuição (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2010,
p. 26-27).
Os segmentos empresariais da rede hoteleira, foco deste estudo, diante das pretensões
legais do ECAD, também estariam obrigados a recolher as referidas cobranças pela
utilização de trilhas sonoras e transmissores, como rádios e televisões, em suas áreas
de frequência coletiva. O que se perfaz bastante razoável, uma vez que tais disposições são
agradáveis ao público transeunte e podem assim, angariar clientes e benefícios ao
estabelecimento.

9

O direito de inclusão ou de sincronização é relativo à autorização de veiculação pública de obra musical
ou fonograma que compõem trilha sonora de produção audiovisual ou peça teatral. Quando se trata de
uso de obra musical executada ao vivo, a administração é da editora musical, enquanto nos casos de
utilização de fonogramas, a administração é da editora e da gravadora. Neste tocante, Cf.
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO
E
DISTRIBUIÇÃO.
O
que
é
Direito
Autoral?
Disponível
em:
<http://www.ecad.org.br/viewcontroller/publico/conteudo.aspx?codigo=48>. Acesso em: 24 de julho de
2013, às 10:20.
10
O direito de execução pública faz referência à execução de obras musicais em locais de freqüência
coletiva,
independentemente do meio ou do processo utilizado. Ou seja, transmissão, radiodifusão ou exibição
cinematográfica, desde que expostos ao público, é considerada execução pública. É exercido pelas
sociedades e titulares representados pelo ECAD. Neste tocante, Cf. ESCRITÓRIO CENTRAL DE
ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.
O
que
é
Direito
Autoral?
Disponível
em:
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<http://www.ecad.org.br/viewcontroller/publico/conteudo.aspx?codigo=48>. Acesso em: 24 de julho de
2013,
às
10:25.
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A atual Lei de Direitos Autorias (Lei 9.610/98), contudo, deixa muito a desejar,
quando vem a definir o que consistiriam as áreas de frequência coletiva. Conforme se
depreende do Art. 68, §3º, da Lei nº 9610/98, que versa sobre o tema:
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.
§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, 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.

Como ressalta-se acima, perfaz-se bastante justa a consideração de que hotéis são
locais de frequência coletiva, uma vez que o público está livre para transitar, bem como
as portas devem estar sempre abertas para receber novos clientes e a utilização destes
recursos, por tornar o ambiente mais agradável, gera benefícios ao empreendimento.
A legislação omite-se, contudo, acerca das localidades do empreendimento que
podem vir a ser consideradas áreas de frequência comum. Uma vez que os hóspedes, bem
como os clientes em potencial, não têm e nem podem ter acesso a todas as áreas do
empreendimento hoteleiro. A recepção, os salões destinados às refeições e as
áreas de lazer podem definitivamente ser consideradas áreas de frequência comum,
mas não há o retrocitado transitar de pessoas nos quartos do hotel, por exemplo.
À bem da verdade, aquelas câmaras tornam-se, inquestionavelmente, as casas dos
hóspedes, pelo tempo em que ali estiverem. A propósito, não há hoje qualquer dúvida,
na doutrina e na jurisprudência, quanto à inserção dos quartos de hotel no conceito
jurídico de
casa (Art. 5º, XI, da CF/88)11, entendida como asilo inviolável da intimidade individual.
Nesse sentido, a Terceira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de
Santa
Catarina emblematicamente já proferiu valiosas decisões sobre a questão trazida a lume:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL
CUMULADO COM PERDAS E DANOS. SONORIZAÇÃO AMBIENTAL.
QUARTOS DE HOTEL. DIREITOS AUTORAIS. UNIDADE DE
FREQUÊNCIA INDIVIDUAL E DE USO EXCLUSIVO DO HÓSPEDE.
ARTIGO 23 DA LEI N.
11.771/2008. CÔMODO QUE SE EQUIPARA AO VOCÁBULO "CASA".
ARTIGO 150, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. INVIOLABILIDADE. ARTIGO 5º,
XI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. Os quartos de hotel que disponibilizam sonorização ambiental,
como sinais de TV a cabo e rádios, não estão sujeitos à contribuição de
direitos autorais, uma vez que, conforme preceitua o artigo 23 da Lei n.
11.771/2008, são unidades de frequência individual e de uso exclusivo do
hóspede. "Para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da
Constituição da República, o conceito normativo de 'casa' revela-se
abrangente e, por estender-se a qualquer aposento de habitação coletiva, desde
que ocupado (CP, art. 150, § 4º, II), compreende, observada essa específica
limitação espacial, os quartos de hotel" (STF, RHC n. 90.376/RJ, rel. Min.
Celso de Mello, j. em 3-4-2007). RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 20, §
4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE
DO
§
3º DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
11

Constituição Federal. Art. 5º, inciso XI: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro,
ou,
durante
o
dia,
por
determinação
judicial;
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DESPROVIMENTO. (SANTA CATARINA, Tribunal de Justiça. Apelação cível
nº
301.408. Relator Fernando Carioni, 2010).

O posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina é
impecável, estando consoante com a interpretação mais escorreita do Art. 5º, XI, da CF/88.
Entretanto, atualmente é minoritário em nossas cortes. É inconteste que as residências
não são, de maneira nenhuma, dotadas deste viés público refletido no animus legis da
Lei de Direitos Autorais, ao delinear que pelos espaços de frequência comum dos hotéis
devem ser cobrados os devidos direitos autorais.
Mostra-se inconcebível, até mesmo, imaginar como local de frequência coletiva
uma residência. Pelo contrário, quanto a esta se faz necessário procedimento formal de
convite, mesmo que feito verbalmente, ao que se compartilha com terceiros a mais intima
privacidade do lar. É o que explana Ives Gandra da Silva Martins (2010, p. 51): “A nossa
casa é a nossa fortaleza, é onde vivemos e mantemos nossa privacidade e intimidade,
onde não queremos que qualquer um entre. A Constituição nos garante isso. Ela diz: ‘a casa
é asilo inviolável’. A expressão ‘asilo’, na minha opinião, é bem colocada porque a
casa é, efetivamente, um refúgio.”. O mesmo se aplica a um quarto de hotel, recanto onde
a privacidade e a intimidade do hóspede devem ser garantidas.
No tocante à vinculação de músicas ou fonogramas dentro das câmaras, não há que
se falar, portanto, em execução pública. Sequer há que se falar em execução, pois
cabe ao hóspede decidir se utilizará dos aparelhos transmissores, televisão ou rádio,
ou não. Os centros administrativos do hotel não detêm, sobre isso, qualquer ingerência. Ou
seja, como verificar o surgimento do fato gerador da contraprestação autoral?
Simplesmente não há como fazê-lo. Fosse o caso, ante o caráter genérico trazido
pela lei, também poderiam ser consideradas áreas de frequência comum os espaços
destinados às áreas administrativas do hotel, vez que, indubitavelmente, também
estariam inseridas no referido empreendimento.
De fato, a própria ideia de fiscalizar e controlar o uso de tais meios de comunicação
nos quartos individuais configuraria uma lesão à intimidade e privacidade do
hóspede, analogamente a um processo invasivo de vigilância em uma residência. São
situações que violam frontalmente a Carta de 1988.
Ante a suposta falha legislativa, o Congresso Nacional já se movimenta no sentido de
reforma, com o fito de esclareer e delimitar as pretensões e âmbitos de ingerência do
ECAD, com relação a exibições em hospitais, empresas de transporte, empresas
hoteleiras, entre outros. O Projeto de Lei nº 2.939/2011, de autoria do Deputado
Ronaldo Benedet (PMDB- SC), encontra-se atualmente sujeito à apreciação do Plenário da
Câmara dos Deputados12.
Tal projeto visa a modificar os artigos 46 e 68, ambos da Lei de Direitos Autorais,
com o fito de melhor definir o que podem ser considerados locais de frequência
coletiva, bem como, a especificar em quais locais a transmissão de fonogramas não
constitui ofensa a direitos autorais.
Com a eventual transformação do projeto em lei, por exemplo, serão isentos
taxação pelo referido Escritório os estabelecimentos hospitalares, consultórios ou
escritórios, dentro de transportes coletivos, sejam eles terrestre, marítimo, fluvial
ou aéreo e nos
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Informação disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=531320>. Acesso em: 06 de
julho de 2013, às 11:35.
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estabelecimentos hoteleiros, nas salas de espera e nas unidades de frequência individual e
de uso exclusivo do hóspede.
Ou seja, o Congresso Nacional busca fulminar dúvidas e controvérsias que envolvem
os conceitos de locais de frequência comum ou coletiva. Em decorrência da atecnia do
legislador de outrora, a norma deverá ser reprograma, para efetivamente atender aos
anseios sociais modernos.
Contudo, ainda que não houvesse deliberação acerca do projeto em
comento, considerando a legislação atual, bem como o conceito e a proteção jurídica
conferida às residências, não há qualquer possibilidade de se sustentar que os quartos
de hotel estejam inclusos na expressão legal “locais de frequência coletiva”.
Frisa-se aqui que não se está questionando, de maneira nenhuma, a competência
da sobredita Associação de fiscalizar e arrecadar as merecidas taxas pela utilização, em
proteção aos direitos autorais dos proprietários intelectuais da matéria, mas sim os
parâmetros utilizados para tanto, vez que a legislação diretora (Lei nº 9.610/98) aponta
para a utilização dos trechos, obras e fonogramas musicais em áreas de frequência
coletiva. A vagueza da expressão não deve autorizar interpretações desproporcionais e
desarrazoadas.
Ademais, tal lacuna é devidamente subsidiada pelos ditames da Lei nº 11.771/08, que
dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, ao definir acertadamente o que podem
ser considerados meios de hospedagem, conforme se verifica a seguir:
Art. 23.
Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou
estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, destinados a
prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em unidades de freqüência
individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários
aos usuários, denominados de serviços de hospedagem, mediante adoção de
instrumento contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária.

Ou seja, a diretriz política timoneira dos empreendimentos da rede hoteleira versa,
em preclaros termos, que os quartos de hotel, enquanto alugados, são definitivamente
unidades de frequência individual, o que não causa qualquer surpresa, pois, como já
dito acima, é impossível visualizar o transitar de pessoas, típico de um local de frequência
coletiva, em um quarto de hotel enquanto locado.
Contudo, enquanto este ideário ainda caminha em meio ao procedimento
legislativo, decisões de diversos tribunais, em todo o País, convergem no sentido de que são
devidos os direitos autorais pelas transmissões radiofônicas em estabelecimentos
comerciais, e que tais cobranças devem estender-se, também, aos quartos de hotéis,
restaurantes e estabelecimentos médicos.
Já chegou a decidir o Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 556.340-MG.
Relator Ministro Carlos Alberto Menezes de Direito. 2004) que “A Lei nº 9.610/98
não autoriza que a disponibilidade de aparelhos de rádio ou de televisão nos quartos de
motéis e hotéis, lugares de freqüência coletiva, escape da incidência da Súmula nº 63 da
Corte”.
Em outro caso, a mesma Corte consignou, na ementa do acórdão, as seguintes razões
jurídicas para justificar a possibilidade de cobrar a contribuição:
A Segunda Secção deste Tribunal já decidiu serem devidos direitos autorais
pela instalação de televisores dentro de quartos de hotéis ou motéis
(REsp nº
556.340/MG). - O que motivou esse julgamento foi o fato de que a Lei nº
9.610/98 não considera mais relevante aferir lucro direto ou indireto pela
exibição de obra, mas tão somente a circunstância de se ter promovido sua
exibição pública em local de freqüência coletiva. - O mesmo raciocínio,
portanto, deve ser estendido a restaurantes, já que nenhuma peculiaridade
justificaria
tratamento
diferenciado
para
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estas hipóteses. (...) (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial
nº938.715-RJ. Relatora Ministra Nancy Andrighi, 2008).

O Superior Tribunal de Justiça, sob orientação do voto da Ministra Nancy Andrighi,
no voto supramencionado,
decidiu serem devidos os direitos autorais pela
instalação
de televisores dentro de quartos de hotéis ou motéis, desconsiderando a
necessidade, ou potencialidade, de auferir lucro direito ou indireto pela exibição de
obra. Ou seja, basta a circunstância de promoção de sua exibição pública em local de
freqüência coletiva, ignorando assim, o fato do televisor ser utilizado ou não dentro
dos quartos. Estende ainda o entendimento para quartos de clínicas de saúde ou hospitais:
CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. SONORIZAÇÃO DE QUARTOS DE
HOSPITAL. COBRANÇA DEVIDA. LEI Nº 9.106/98. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL. DIREITOS AUTORAIS. 1. A Segunda Seção
deste Tribunal já decidiu serem devidos direitos autorais pela instalação de
televisores dentro de quartos de hotéis ou motéis (REsp nº 556.340/MG, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 11/10/2004). 2. Deve ser estendido
para os quartos de clínicas de saúde ou hospitais o mesmo raciocínio
desenvolvido para a cobrança de direitos autorais de transmissões em quartos de
hotéis ou motéis. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em conformidade
com a jurisprudência deste Tribunal Superior, fica o recurso especial obstado
pela incidência da Súmula 83 do STJ.4. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(1061962 MT 2008/0128376-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Data de Julgamento: 23/08/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2011)

O entendimento dos Tribunais Superiores é pacifico em afirmar que são devidos
os direitos autorais sob aparelhos televisores e radiodifusores localizados em quartos de
hotéis, motéis, clínicas de saúde e hospitais, considerando-os como se unidades de
freqüência coletiva fossem, indo de encontro às nóveis pretensões legislativas.
Com o advento da nova legislação e sua efetiva vigência, certamente, tais parâmetro
hão de ser revistos em nossos tribunais, pois, conforme sobredito, poucos são as cortes
judiciais que reconhecem a impossibilidade de taxação destes quartos localizados em
estabelecimentos da rede hoteleira. A própria exegese da nova legislação será
suficiente para suprir a insustentável classificação destes aposentos como unidade de
frequência coletiva, o que desrespeita os ditames constitucionais.
Considerações finais
Conforme se depreende do presente artigo, há uma preclara dissonância entre a
legislação atual e os posicionamentos aventados por tribunais em todo o país.
A jurisprudência converge em afirmar que dos quartos de hotéis e motéis devem ser
cobrados direitos autorais, enquanto fazem parte de uma macroestrutura considerada de
frequência coletiva. Contudo, tais posicionamentos refletem, à bem da verdade, uma
superficialidade e uma espécie de medo da imersão e real valoração deste direito, uma
vez que, conforme sobredito, a cobrança só é devida quando a utilização for pública, em
ambientes de frequência comum.
Reflete uma espécie de engessamento do posicionamento jurisprudencial,
principalmente nas instâncias superiores, quando posto em contraposição às pretensões
legislativas. No empreendimento hoteleiro há radiodifusores em áreas comuns (corredores
e salões coletivos) e áreas particulares (quartos e salas administrativas), contudo, nestes
não deve haver cobrança, uma vez que não guardam este viés comunitário, enquanto
naqueles a cobrança pode ser feita pelo Escritório Central de Arrecadação e
Distribuição, caso configurada a reprodução pública dos fonogramas protegidos. Além
do
que
não
é
razoável
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que seja feita a cobrança de uma taxa, sem que seja sequer comprovado a existência de
seu fato gerador. Neste tocante, é preciso se afastar de uma aplicação acrítica da
legislação, devendo o aplicador adentrar nos fins e valores buscados pela lei, sob pena
de deturpar a devida aplicação da mesma.
O Poder Legislativo, por sua vez, já se movimenta no sentido de uma readequação. O
Projeto de Lei nº 2.939/2011 especifica acertadamente quais locais podem ser considerados
de frequência coletiva e dirime dúvidas sobre a constituição, ou não, de ofensa a
direitos autorais. Entretanto, ainda se encontra sujeito à apreciação do Plenário da
Câmara dos Deputados, razão pela qual a controvérsia tem espaço para uma indevida
perpetuação.
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