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COMARCA DE PORTO ALEGRE 
7ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL 
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Vistos etc. 

ORGANIZAÇÃO SATAMARIENTE DE HOTÉIS ajuizou ação 

declaratória de inexistência de débito em face de ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, tendo alegado, em síntese, que 

exerce atividade econômica de hotelaria, tendo recebido a visitação da requerida a 

título de preenchimento de cadastro em 29 de fevereiro de 2008. Disse que foi 

surpreendida ao receber boleto bancário cedido pela requerida para o pagamento 

do valor de R$ 946,44 em março e em abril. Asseverou que os títulos bancários 

foram baseados nas informações prestadas para o pretenso preenchimento de 

cadastro, referindo-se à cobrança de diretos autorais em razão da existência de 

aparelhos televisores com TV a cabo nos aposentos destinados aos hóspedes. 

Referiu que se tratou de mero preenchimento de cadastro. Referiu que foi cobrado 

pela sonorização para aposentos – música mecânica sem dança. Disse que 

inclusive é vedado esse tipo de aparelhagem em instalações hoteleiras. 

Liminarmente, pediu a determinação para que o réu se abstenha de levar tais títulos 

a protesto como também de efetuar outras cobranças com o mesmo fundamento de 

débito. No final, pediu a procedência da ação para declara a inexistência da relação 

jurídica entre as partes e, por conseguinte, que fosse declarada a inexistência das 

faturas vencidas em 15 de março e 1º de abril de 2008. Juntou documentos (fls. 12-

17). 
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Foi concedida a liminar (fls. 19-20). 

Citado, o réu apresentou contestação (fls. 40-59). Na 

oportunidade, aduziu a legalidade da cobrança e do procedimento adotado, pois os 

procedimentos de arrecadação dos direitos autorais em estabelecimentos 

comerciais hoteleiros são amplamente divulgados e esclarecidos pelos órgãos 

representativos da classe, como também recebe a visitação dos fiscais 

credenciados e recebem correspondência informando a necessidade da 

remuneração pela execução de obras musicais, como também cientificar da 

necessidade de prévia autorização para a execução em locais coletivos. Referiu 

que a partir dos dados repassados, efetuou as cobranças  das mensalidades 

devidas como direitos autorais. Referiu que o art. 3º da Lei 9.610/98 legitima a 

cobrança em hotéis e motéis, como também o art. 68 considera execução pública a 

utilização de composição musical ou litero-musicais em locais de frequência 

coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiofusão ou transmissão por 

qualquer modalidade ocorridas nos locais exemplificadamente apontados na lei, ou 

qualquer outro. Disse também que o art. 29 exige a prévia autorização para a 

utilização da obra musical, por qualquer das suas modalidades. Referiu a 

aplicabilidade da Súmula 63 do Superior Tribunal de Justiça. Aduziu que a partir de 

20/06/1998 os direitos autorais são devidos pelo uso de rádio receptor e aparelho 

de TV nos quartos de hotel. Pediu a improcedência do pedido. Acostou documentos 

(fls. 60-193). 

Réplica (fls. 195-205). 

 

É O RELATO. 

 

PASSO A DECIDIR. 

 

Trata-se de cobrança decorrente de direitos autorais sobre 
estabelecimento hoteleiro. 

Pelo exame dos autos, em especial os documentos das fls. 14-17/65-

69 emitidos pelo ECAD, verifico que as cobranças efetuadas em face da autora têm 

como fundamento “sonorização para aposento”, em razão da disponibilização de 

aparelhos de rádio e de televisores nos quartos do hotel. 
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Percebe, então, que não se trata de reprodução de músicas através 

de um sistema central de som ou outra forma de divulgação pública, mas de mera 

disponibilização para os hóspedes de aparelhos de rádio e televisão individuais e 

independentes. 

Por conseguinte, não há como exigir direitos autorais no caso em 

apreço, considerando que o simples acionamento do rádio ou da televisão no 

quarto do hotel – local que não é público -, em qualquer estação da conveniência 

do hóspede, sem que saiba o estabelecimento de hospedagem sequer as músicas 

que serão transmitidas pela estação sintonizada, não configura a usurpação de 

direito autoral, estes já recolhidos inclusive pela própria emissora que transmite a 

programação. 

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 
DE DÉBITO. DIREITOS AUTORAIS. USO DE APARELHO DE 
RÁDIO E/OU TELEVISÃO NO INTERIOR DE QUARTO DE HOTEL. 
INEXISTÊNCIA DE DEVER DE PAGAMENTO DE DIREITOS 
AUTORAIS PELO ESTABELECIMENTO DE HOSPEDAGEM. 
SIMPLES ACIONAMENTO DO RÁDIO OU DA TELEVISÃO NO 
QUARTO DO HOTEL ¿ LOCAL QUE NÃO É PÚBLICO ¿ NÃO 
CONFIGURA USURPAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. 
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. NEGARAM 
PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70025050303, 
Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Ergio Roque Menine, Julgado em 30/10/2008) 

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 
DIREITOS AUTORAIS. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. 
USO DE APARELHO DE RÁDIO E/OU TELEVISÃO NO INTERIOR 
DE QUARTO DE HOTEL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE 
PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS PELO 
ESTABELECIMENTO DE HOSPEDAGEM. APELO PROVIDO”. 
(Apelação Cível Nº 70025939323, Décima Quinta Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de 
Vasconcellos, Julgado em 10/09/2008) 
 
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE PROPRIEDADE DE BENS MÓVEIS. 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, 
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ECAD 
¿ ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. 
APARELHOS DE TELEVISÃO E DE RÁDIO EM QUARTOS DE 
HOTEL E MOTEL NÃO GERAM, NO CASO, OBRIGAÇÃO AO 
PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS. A disponibilização de 
aparelhos de televisão e de rádio, em quartos de hotel e motel, no 
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caso dos autos não gera obrigação ao pagamento de direitos 
autorais. Trata-se de hipótese de uso privado dos referidos 
dispositivos, por parte do próprio hóspede, à sua livre disposição e 
escolha, sem ingerência do estabelecimento comercial. Portanto, 
não existe caráter público na execução das obras. Precedentes 
desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Apelação 
desprovida”. (Apelação Cível Nº 70009853607, Décima Quarta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sejalmo 
Sebastião de Paula Nery, Julgado em 27/06/2006) 

 

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado em 

ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por ORGANIZAÇÃO 

SATAMARIENTE DE HOTÉIS em face de ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD. Por isso, declaro inexistente a 

relação jurídica referente aos direitos autorais e determino o cancelamento da 

dívida em virtude das cobranças, tornando definitiva a liminar de fls. 19-20. 

  Outrossim, condeno o requerido ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.200,00, acrescidos de custas 

processuais e juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da publicação da 

sentença, na forma do art. 20, §4º do Código de Processo Civil. 

 

 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

Porto Alegre, 08 de julho de 2009. 

 

 

 
 

José Antônio Coitinho 
Juiz de Direito 


