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RECOMENDAÇÃO Nº. 03, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2017

Recomenda  à  ORDEM  DOS

MÚSICOS  DO  BRASIL  –  SEÇÃO

BAHIA que se abstenha de praticar

qualquer  ato  que  obrigue  os

músicos  atuantes  na  Bahia  a

inscrever-se  perante  o  órgão,  bem

como  que  cobre  valores

concernentes a taxa de inscrição ou

anuidade de tais profissionais, como

condicionante  para  o  exercício  da

atividade de músico.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pela  Procuradora  da

República  signatária,  no  uso  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  com

amparo nos artigos 127,  caput,  e  129, inciso III,  da Constituição da República,

artigos  1º  e  6º,  inciso  XX,  da  Lei  Complementar  nº  75/1993,  e  artigo  23  da

Resolução nº. 87/2007 do CSMPF, e ainda;

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa

da ordem  jurídica,  do regime democrático  e  dos interesses sociais e individuais

indisponíveis,  e  que  o  Ministério  Público  tem  como  funções  institucionais  a

promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal

expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância

1



pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe

promover, fixando prazo razoável para adoção das providências cabíveis;

CONSIDERANDO que no exercício das atribuições do art. 129,

II e III, da Constituição Federal, o órgão do Ministério Público, de ofício ou mediante

provocação,  poderá  expedir,  nos  autos  de  inquérito  civil  ou  procedimento

administrativo, recomendações para que sejam observados os direitos e interesses

que lhe incumba defender, dando, de tudo, publicidade pelo portal eletrônico do

MPF (Resolução nº. 87/2007 do CSMPF, art. 23);

CONSIDERANDO a  instauração,  no  âmbito  desta

Procuradoria,  de  Inquérito  Civil  Público  visando  a  apuração  de  supostas

irregularidades  praticadas  pela  Ordem  dos  Músicos  do  Brasil  –  Seção  Bahia,

consistentes na exigência de inscrição e cobrança de anuidade dos profissionais de

música;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal prevê que é “livre

a  expressão  da  atividade  intelectual,  artística,  científica  e  de  comunicação,

independentemente de censura ou licença” (art. 5º, inciso IX) e “é livre o exercício

de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais

que a lei estabelecer” (art. 5º, inciso XIII);

CONSIDERANDO que  a  Ordem  dos  Músicos  do  Brasil

constitui-se em autarquia corporativa federal, criada pela Lei nº. 3.857/60;

CONSIDERANDO que  a  OMB-Bahia  realiza  a  cobrança  de

taxas de inscrição e anuidade dos profissionais de música, como condição para o

exercício da profissão;

CONSIDERANDO que ao permitir a atividade profissional de

músico apenas àqueles inscritos na OMB, e com as taxas e anuidades quitadas, há

impedimento da plena liberdade de expressão artística, assegurada na CF/88;

CONSIDERANDO que o  Ministério  do Trabalhou publicou a

Portaria  MTPS  nº.  158/2015,  aduzindo  que:  a  atividade  de  músico  não  está

condicionada à inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil e, consequentemente,

inexige  comprovação  de  quitação  da  respectiva  anuidade,  sob  afronta  ao  livre

exercício da profissão e a garantia da liberdade de expressão (art. 5º, IX e XIII, da

Constituição Federal);
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CONSIDERANDO que o  STF, reconhecendo repercussão geral

no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 795467/SP, reafirmou jurisprudência

no sentido de que a atividade de músico é manifestação artística protegida pela

garantia da liberdade de expressão e, portanto, é incompatível com a Constituição

Federal  a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil,  bem como o

pagamento de anuidade, para o exercício da profissão;

RESOLVE:

RECOMENDAR,  nos  termos do  artigo  6°,  inciso  XX,  da  Lei

Complementar n.º 75/93, à ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL – SEÇÃO BAHIA,

que adote as seguintes providências:

1) SE ABSTENHA DE PRATICAR QUALQUER ATO QUE:

– OBRIGUE  OS  MÚSICOS  ATUANTES  NA  BAHIA  A

INSCREVER-SE PERANTE O ÓRGÃO, COMO CONDICIONANTE DO EXERCÍCIO DE

SUA ATIVIDADE;

– COBRE  VALORES  CONCERNENTES  A  TAXA  DE

INSCRIÇÃO OU ANUIDADE DE TAIS  PROFISSIONAIS,  COMO CONDICIONANTE

DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO.

2)  Que  dê  publicidade  a  esta  recomendação,  com  sua

publicação na OMB e em jornais de grande circulação;

FIXAR o prazo de 15 (quinze) dias para que esta Procuradoria

da  República  seja  informada  do  acolhimento  desta  Recomendação.  Ao  final  do

prazo,  deve a instituição informar, em igual prazo,  as providências adotadas no

sentido  de  fazê-la  cumprir,  juntando-se  cópia  da  documentação  pertinente,  a

exemplo das cópias dos jornais.

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: A presente recomendação dá

ciência e constitui em mora o destinatário quanto às providências solicitadas. Após

o decurso do lapso temporal acima consignado, o não atendimento das providências

apontadas ensejará a responsabilização da OMB/BAHIA por omissão.
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A presente recomendação não esgota a atuação do Ministério

Público  Federal  sobre  o  tema,  não excluindo futuras Recomendações  ou outras

iniciativas cuja atuação seja pertinente ao seu objeto.

Encaminhe-se  cópia  da  presente  peça  recomendatória  à

egrégia  1.ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal,

publicando-a no portal eletrônico da PR/BA, em conformidade com o art. 23, caput,

da Resolução nº. 87/2010, do CSMPF.

Comunique-se. Cumpra-se.

VANESSA GOMES PREVITERA 

Procuradora da República
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