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PARECER CREMEB Nº 05/13 
(Aprovado em Sessão Plenária de 11/01/2013) 

 
EXPEDIENTE CONSULTA Nº 003.415/12 
ASSUNTO: Legalidade do ECAD em cobrar contribuição aos proprietários de consultórios e clínicas para 

uso de TV e/ou execução de músicas através de rádio ou aparelhos afins em sala de espera de 
consultórios e clínicas. Competência do Cremeb para deliberar sobre o tema.  

RELATOR: Cons. Eduardo Nogueira Filho 
 
 

EMENTA - O assunto em discussão tratado neste Parecer não é 
da Competência dos Conselhos de Medicina. 

 
 
DA CONSULTA: 
 
O Consulente solicita informações; trabalho com sonorização ambiente e pergunta: em clínicas e ou 
entidades filantrópicas terei problemas a instalar som ambiente e TV aberta para os pacientes no pátio 
com o ECAD?  
 
LEGISLAÇÃO 
 
Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais 
e dá outras providências. 
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 frequência 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, (grifo nosso) 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. 
 
Pareceres da Assessoria Jurídica do Cremeb em 30 de agosto de 2000 e 23 de abril de 2001 
 
Chega a esta Consultoria Jurídica expediente-consulta através do qual a consulente solicita-nos 
pronunciamento a respeito da cobrança de direitos autorais por parte do ECAD - Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição, o qual fundamenta a cobrança de direitos autorais no fato de a médica tornar 
pública, obras lítero-musicais e fonográficas através de aparelho de televisão instalado em seu consultório.  
Entende o ECAD que os estabelecimentos de frequência coletiva que possuem televisão ou som, 
relacionados no parágrafo 3° o art. 68 da lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, devem recolher os 
valores relativos aos direitos autorais, independente do lucro direto ou indireto decorrente daquela 
transmissão. 
 
Assim, os consultórios, clínicas e hospitais que utilizem a televisão como meio de entretenimento de seus 
clientes enquanto aguardam o atendimento, estão enquadrados como estabelecimentos que auferem lucro 
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indireto com a transmissão televisiva.  
 
Tal tributo não seria devido somente na hipótese de que na televisão apenas fossem transmitidas fitas 
produzidas pelo próprio estabelecimento. 
  
Por outro lado, cabe registrar que, cauçando-nos no que dispõe o art. 15 da Lei 3.268, de 30 de setembro 
de 1957, o qual estabelece as atribuições deste Conselho, entendemos que o assunto em baila não é de 
nossa competência, cabendo à consulente constituir procurador bastante para propor a ação que julgue 
conveniente.  
 
O CFM baseado em Parecer Jurídico do CRM/ES divulga nota em 27 de Maio de 2002 Sobre a 
Improcedência na Cobrança de Direitos Autorais CFM. Cita a nota: 
Médicos e outros profissionais liberais não devem pagar direitos autorais pela música ambiente tocada em 
seus consultórios e escritórios. O CFM apoia o parecer jurídico do CRM-ES, n° 11/2000, que entende que 
é completamente improcedente a cobrança feita pelo ECAD - Escritório Central de Arrecadação e 
Distribuição - de taxas dos profissionais que executam música em seus consultórios e escritórios. Não 
existe qualquer restrição legal das estações de rádio proibindo os profissionais liberais - médicos, 
dentistas, advogados - de retransmitirem suas programações. Também não existe qualquer lei prevendo a 
cobrança de taxa de direito autoral sobre a execução de música em consultórios e escritórios de 
profissionais liberais. Quanto à jurisprudência vigente, já se tornou pacífico o entendimento de que 
consultórios e escritórios não são considerados estabelecimentos comerciais, pois os profissionais liberais 
não praticam comércio, eles vendem serviços. No mesmo sentido, estes profissionais não utilizam a 
música ambiente colocada em seus escritórios, consultórios para angariar clientes. Nem mesmo se pode 
considerar que a execução desta música - rádio ou CD - seja para o público em geral, pois esta só se 
destina a um determinado número de pessoas muitíssimo restrito. Ainda é importante ressaltar que os 
profissionais em questão não cobram ingresso de seus clientes para entrarem em seus consultórios ou 
escritórios pelo fato de possuírem música ambiente.  
 
JURISPRUDÊNCIA 
 
RECURSO ESPECIAL Nº 791.630 - RJ (2005/0177489-8) 
Independentemente do conceito de lucro, o conceito de locais de frequência coletiva foi estabelecido pela 
Lei nº 9.610 /98.  
A Sociedade Assistencial Médica e Odonto-Cirúrgica (Samoc) do Rio de Janeiro devem pagar direitos 
autorais ao Escritório de Arrecadação e Distribuição (Ecad) pela reprodução de obras audiovisuais em 
quartos de internação. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou que, 
independentemente do conceito de lucro, é possível ao Ecad fazer a cobrança em hospitais e clínicas de 
saúde. 
Pela decisão do STJ, a cobrança em centros hospitalares é legal nos mesmos termos em que é possível a 
cobrança em motéis e redes de hotelaria. Para efeito de cobrança, o importante é definir se há execução 
de obras em locais de frequência coletiva. O conceito de locais de frequência coletiva foi estabelecido pela 
Lei nº 9.610 /98. Antes dessa lei, sob a Lei nº 5.988 /73, o STJ não admitia a cobrança em hotéis.  
Para a Samoc, a utilização de televisores em quartos privativos visava unicamente ao entretenimento do 
paciente e não ao lucro indireto, razão de ser impossível a cobrança. Tanto o juízo de primeiro grau quanto 
o Tribunal de Justiça do Estado entenderam o contrário. Ambos consideraram que haver televisão nos 
quartos dos hospitais não é um fator determinante para quem busca tratamento de saúde.  
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O Ecad trouxe ao STJ precedentes da Corte segundo o qual o conceito de lucro não interfere na cobrança 
do direito autoral. Em um processo, o STJ considerou que é possível a cobrança em relação à exibição 
pública de espetáculo carnavalesco. Noutro, o Tribunal reconhece a legitimidade da cobrança em 
hipóteses de reprodução de obras em feira agropecuária.  
A Terceira Turma do STJ deu provimento ao recurso interposto pelo Ecad para proceder à cobrança de 
novembro de 1998 até o momento em que cessar a reprodução ilegal. O pagamento deve ter por base a 
média de utilização dos aparelhos de televisão no interior da clínica.  
 
Recurso Especial nº 742426 
O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a exibição de programas transmitidos por emissoras de TV a 
cabo em ambientes de frequência coletiva está sujeito ao pagamento de direitos autorais, mas afastou a 
multa de vinte vezes sobre o valor originariamente devido, que só pode ser cobrada em casos de 
comprovada má-fé e intenção ilícita de usurpar tais direitos. 
O entendimento foi aplicado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para isentar uma 
clínica pediátrica do pagamento da multa prevista no artigo 19 da Lei 9.610/98. 
Condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), a clínica recorreu ao STJ alegando que a 
mera captação de sinais de televisão enviados por emissora de TV a cabo não constitui fato gerador para 
tal pagamento, uma vez que a empresa de TV já recolhe percentual sobre a receita das assinaturas a titulo 
de direitos autorais. Segundo a clínica, tal procedimento caracteriza dupla cobrança. 
O TJRJ entendeu que o pagamento é devido, pois a exibição dos programas televisivos produz beneficio 
indireto e valoriza os serviços oferecidos onerosamente pela clínica em razão do conforto propiciado aos 
pacientes, e aplicou a multa por violação da Lei Reguladora dos Direitos Autorais. 
Acompanhando o voto do relator, ministro Aldir Passarinho Junior, a Turma reiterou que são devidos 
direitos autorais decorrentes de exibição de programas televisivos em ambientes de frequência coletiva, 
como clinicas de saúde hospitais, hotéis, academias, bares, restaurantes e outros. 
Entretanto, o ministro ressaltou em seu voto que a elevada multa em favor do Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição (Ecad) não pode ser cobrada em qualquer situação indistintamente, já que sua 
aplicação demanda a existência de má-fé e intenção ilícita de usurpar os direitos autorais, o que não ficou 
comprovado no caso em questão. Assim, o pedido da clinica foi parcialmente acolhido apenas para afastar 
a aplicação da multa. 
 
PARECER: 
Mesmo sendo do interesse da categoria médica considerando, que haver televisão nos quartos dos 
hospitais e clínicas é sim um fator determinante para tratamento de saúde, em desacordo com o 
RECURSO ESPECIAL Nº 791.630 considerando que o ECAD busca cobrar taxas e multas por utilizar uso 
de música ou TV em salas de consultórios e hospitais, considerando se tratar de matéria controversa no 
meio jurídico e baseado no que dispõe o art. 15 da Lei 3.268, de 30 de setembro de 1957, o qual 
estabelece as atribuições deste Conselho, entendemos que o assunto em discussão não é da 
Competência dos Conselhos de Medicina para deliberar sobre o tema.  
  
Este é o Parecer. 
 
Salvador, 11 de janeiro de 2013. 
 
 
Cons. Eduardo Nogueira Filho 
Relator 


