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A garantia individual elencada no artigo 5º, IX da Constituição Federal
de 1988 tem sido objeto de discussões no judiciário. Tal norma estipula que “é livre
a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independente de censura ou licença”. O debate gira em torno do alcance dessa
liberdade: seria restrita à expressão artística meramente amadora ou estaria também
abarcada a atividade profissional?
Dentro desse contexto, especialmente quanto à questão do artista
profissional, qual seria a aplicação adequada do artigo 5º, XIII da CF/88, que dispõe
que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer”? Poderia a lei ordinária estipular
qualquer tipo de restrição?
Para análise do caso, relevante verificar inicialmente a existência de leis
que eventualmente tentem exigir do artista uma licença ou registro de natureza
similar para o exercício de sua atividade profissional. Nesse sentido podemos
destacar as leis 3.857/60 e 6.533/78.
A Lei 3.857/60 criou a Ordem dos Músicos do Brasil – OMB e
dispunha sobre a regulamentação do exercício da profissão de músico. Indica seu
artigo 16 que “os músicos só poderão exercer a profissão depois de regularmente
registrados no órgão competente do Ministério da Educação e Cultura e no
Conselho Regional dos Músicos sob cuja jurisdição estiver compreendido o local de
sua atividade”.
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Já a Lei 6.533/78 regulamentava o exercício das profissões de Artista e
de Técnico em Espetáculo de Diversões. Entre outras exigências, essa norma, em
seus artigos 6º e 7º, obrigava o profissional a se registrar previamente na Delegacia
Regional do Trabalho, mediante a apresentação de diploma, certificado ou atestado
de capacitação profissional expedido pelo Sindicato da categoria para exercer sua
atividade. Também exigia a Lei, em seu artigo 9º, a celebração de contrato de
trabalho padronizado, que deveria ser visado pelo Sindicato correspondente.
Tais orientações devem, entretanto, ser analisadas sob a luz da
Constituição Federal de 1988, que norteia todo o ordenamento jurídico nacional.
Cabe ressaltar que a Constituição é norma superior, a qual se submetem as demais
leis, conforme entendimento do professor José Afonso da Silva:

“É, enfim, a lei suprema do Estado, pois é nela que se encontram a
própria estrutura deste e a organização de seus órgãos; é nela que se
acham as normas fundamentais de Estado, e só nisso se notará sua
superioridade em relação às demais normas jurídicas.2”

Todas as disposições das Leis 3.857/60 e 6.533/78 referentes à
necessidade de licença (registro) para exercício de atividade artística, portanto, estão
em desacordo com o dispositivo constitucional já destacado do artigo 5º, IX, norma
esta hierarquicamente superior.
Em relação ao disposto no artigo 5º, XIII da CF/88, deve tal ponto ser
analisado a partir de uma interpretação sistêmica quanto aos demais princípios
constitucionais, inclusive o que garante a liberdade de manifestação cultural. Cabe
ressaltar que o texto constitucional não faz nenhuma distinção entre a atividade
artística profissional e a amadora para fins de aplicação da inexigibilidade de
licença ou registro.
Quanto às supostas exigências feitas por meio de lei ordinária, deve-se
ter em vista que a atividade artística é caracterizada pela expressão de talento e
vocação, não demandando fiscalização do profissional por parte do Estado,
Conselho de Classe, Sindicato ou quem quer que seja, uma vez que não há potencial
lesivo algum que justificasse tal restrição. As qualificações profissionais
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eventualmente impostas por lei devem obedecer a princípios consagrados, como
razoabilidade e proporcionalidade.
Entendemos que, no caso de artistas como músicos, atores e dançarinos,
por exemplo, não se tem como razoável a limitação de sua atividade artística nessas
condições. Apenas se for detectada potencialidade lesiva na atuação do profissional
é que se justifica a exigência de registro para exercício da profissão. É o caso, por
exemplo, da atuação como docente em curso superior, mas não da apresentação
pública de sua arte, ainda que remunerada.
Na verdade, se o artigo 5º, XIII da CF/88 tivesse poderes absolutos para
impor qualquer tipo de qualificação profissional, os registros exigidos pelas leis
3.857/60 e 6.533/78 tornariam letra morta a liberdade individual de manifestação
artística independente de licença garantida pelo artigo 5º, IX. Não poderíamos
concordar com tal fato, uma vez que a legislação ordinária negaria eficácia ao
dispositivo constitucional.
Uma vez que o disposto nas Leis 3.857/60 e 6.533/78 está em desacordo
com a Constituição Federal de 1988, no que diz respeito à obrigatoriedade de
registro para exercício da atividade de músico ou de artista, pode-se concluir que a
parcela daquelas normas que contrariavam a nova ordem constitucional não foram
recepcionadas pelo atual ordenamento jurídico brasileiro. O fenômeno da não
recepção implica que a norma então vigente não adentrou o novo sistema legal, que
é orientado pela Constituição. Não mais faz parte da legislação nacional, sendo,
portanto, inaplicável.
As Leis 3.857/60 e 6.533/78 estão abarcadas por essa situação, uma vez
que anteriores à Constituição de 1988, mas incompatíveis com suas disposições. A
conseqüência da não recepção é a imediata inaplicabilidade da lei, sem necessidade
de posterior manifestação judicial nesse sentido para que esse efeito se manifeste.
Tal entendimento é corroborado pelo professor Kildare Carvalho:

“inconstitucionalidade superveniente, que se verifica quando nova
norma constitucional surge e dispõe em contrário de uma lei ou de outro
ato precedente. Para a maioria dos autores, não se trata de
inconstitucionalidade, mas de derrogação do direito anterior,
incompatível com a norma constitucional posterior, devendo, pois, a
questão ser resolvida no âmbito do direito intertemporal. Desse modo, a
ação direta de inconstitucionalidade não deve sequer ser conhecida, por
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se revelar incabível quando se trata de
inconstitucionalidade de lei anterior à Constituição.3”

declaração

de

Não se trata, portanto, de hipótese na qual é imprescindível a declaração
do judiciário no sentido de que aquela lei está em descordo com a ordem
constitucional para que os efeitos da norma inferior contrários à Constituição sejam,
de imediato, cessados.
Assim, no caso das Leis 3.857/60 e 6.533/78, bastou a superveniência
de uma nova ordem jurídica contrária às suas disposições – manifestada pela
Constituição Federal de 1988 – para que essas leis deixassem imediatamente de
vigorar, independente de qualquer outra manifestação, nos pontos em desacordo
com a Carta Política. Essa posição foi inclusive ratificada pelo Supremo Tribunal
Federal4.
Como decorrência da ilegalidade de exigência do registro profissional,
torna-se desnecessário o uso ou homologação de Notas Contratuais ou instrumentos
similares para exercício da atividade cultural, bem como pagamento de anuidades
ou taxas, independente do fato de ser o artista remunerado ou não.
Apesar do judiciário ainda não ter pacificado em definitivo a questão, já
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podemos notar manifestações, em número expressivo, entendendo ser desnecessário
o registro profissional de músico ou artista, salvo nas situações em que seja
imprescindível formação superior ou capacitação técnica específica, em função da
interpretação sistêmica e teleológica do artigo 5º, IX e XIII da CF/885.

Conclusão
Diante dos fatos expostos, entendemos, com a devida vênia aos que
pensam o contrário, que a liberdade de expressão artística garantida pelo artigo 5º,
IX da CF/88 é destinada a profissionais remunerados e amadores. As restrições
eventualmente autorizadas pelo artigo 5º, XIII e impostas por meio de lei ordinária
só serão adequadas em situações de potencial lesivo, que, no caso de manifestação
artística, são hipóteses de ocorrência minoritária, como o já apontado exemplo da
docência universitária. Não estariam os artistas envolvidos em apresentações
musicais e encenações de peças de dança e teatro, portanto, obrigados a qualquer
tipo de licença ou registro.
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Por fim, cremos que o fortalecimento e valorização da classe artística
profissional não serão obtidos por meio da inobservância dos direitos
constitucionais dos indivíduos ou tampouco através da imposição desarrazoada de
taxas, anuidades, licenças ou registros por quem quer que seja. Na verdade, esse
tipo de atitude unilateral e desmedida consegue apenas afastar das entidades que
praticam tais condutas aqueles que deveriam ser a razão de sua existência: os
próprios artistas.
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