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DIRETORIA DA PROCURADORIA 

PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 401/2017 

AUTOR: Deputada Janete de Sá. 

EMENTA: “Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de obras 

cinematográficas adaptadas para pessoas com deficiência auditiva, 

utilizando o recurso da legendagem em português nos filmes nacionais e 

estrangeiros em salas de cinema no Estado do Espírito Santo.” 

 

I - RELATÓRIO 

    

O Projeto de Lei nº 401/2017, de autoria da Deputada Janete de Sá, 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de obras 

cinematográficas adaptadas para pessoas com deficiência auditiva, 

utilizando o recurso da legendagem em português nos filmes nacionais e 

estrangeiros em salas de cinema no Estado do Espírito Santo.” 

 

A proposição foi protocolizada no dia 19 de outubro de 2017, lida no 

expediente da Sessão Ordinária do dia 23 de outubro de 2017. Até a 

presente data não se encontra publicada no DPL – Diário do Poder 

Legislativo – desta Casa de Leis. 

 

Ato contínuo, o projeto veio a esta Procuradoria para exame e parecer na 

forma do disposto no art. 121 do Regimento Interno (Resolução n° 

2.700/09). 
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É o Relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 
 
O Projeto de Lei nº 401/2017, de autoria da Deputada Janete de Sá, 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de obras 

cinematográficas adaptadas para pessoas com deficiência auditiva, 

utilizando o recurso da legendagem em português nos filmes nacionais e 

estrangeiros em salas de cinema no Estado do Espírito Santo.” 

 

Consoante justificativa da autora: 

 

O cidadão brasileiro, de acordo com a Constituição Federal, 

possui Direitos Sociais garantidos no que tange a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, O 

LAZER, a segurança, dentre outros. ( Art. 6ºCF) É competência 

concorrente da União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

sobre a proteção e integração social das pessoas portadoras de 

deficiência (Art. 24 XIV CF) O jurista Nagib Slaibi Filho faz o 

seguinte resumo: "Compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre a proteção e integração 

social das pessoas portadoras de deficiência (CF, art. 24, XIV), 

limitando-se a competência da União a estabelecer normas 

gerais (art. 24, § 1º), o que não exclui a competência legislativa 

supletiva dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, § 2º), 

respeitando estes, evidentemente, a orientação dada pelas 

normas gerais ditadas pela União. No mesmo diapasão, os 

Municípios, no âmbito da regulação dos interesses locais, têm o 

poder de suplementar a legislação federal e estadual no que 

couber (CF, art. 30, II), assim vinculados à orientação ditada 

pelas leis federais e estaduais." (O Direito Civil e as Pessoas 
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Portadoras de Deficiência, Nagib Slaibi Filho, p. 31, na obra 

Comentários à Legislação Federal Aplicável às Pessoas 

Portadoras de Deficiência, coordenada por Maria Paula 

Teperino, Ed. Forense, 1ª ed.) A Constituição Federal determina 

que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 

incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais 

(art. 215) e a universalização do acesso aos bens e serviços 

culturais (§ 1º, inciso II do art. 216-A). Em relação à 

acessibilidade, as condições para utilização, com segurança e 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Gabinete da Deputada Estadual Janete de Sá Av. Américo 

Buaiz, 205, gabinete 601 – Enseada do Suá – Vitória – ES – 

CEP 29.050-950 Telefones (027) 3382-3551 / 3382 3552 / FAX 

3382-3553 Email: janetedesa@al.es.gov.br autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 

edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, 

sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoas 

com deficiência ou com mobilidade reduzida. O mesmo artigo 

classifica como barreira qualquer entrave ou obstáculo que limite 

ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação 

com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem 

ou terem acesso à informação. 

 

Desta forma, notamos que este parlamento pretende propor matéria de 

competência privativa da União, conforme vejamos, ao instituir a 

obrigatoriedade da apresentação de obras cinematográficas adaptadas 

para pessoas com deficiência auditiva, com a utilização do recurso da 

legenda em português em filmes nacionais e estrangeiros. 

 

A legislação brasileira atual considera que a tradução de um filme ou de 

um programa de televisão precisa ser autorizada pelo titular de direitos 
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autorais da obra. Portanto, a distribuição de legendas de produtos 

protegidos pelos direitos autorais seria ilegal. 

 

Segundo o renomado mestre Afonso Pereira de Souza da FGV, do Rio 

de Janeiro, a retirada de conhecido Site do ar, é um exemplo de como a 

legislação brasileira é restritiva demais, o referido autor alude que “a lei 

não diferencia o uso comercial do uso não comercial”. 

 

Essa é a afirmação de Souza, que é Vice - Coordenador do Centro de 

Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da FGV. 

 

O assunto explanado no referido projeto é tratado também pelo Decreto 

nº 8.386 de 30 de dezembro de 2014, dispondo sobre a obrigatoriedade 

de exibição de obras audiovisuais cinematográficas brasileiras 

adaptadas. Dessa forma permitindo aos deficientes auditivos usufruir na 

integralidade as obras. 

 

A Lei Federal 10.098 de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências. 

 

Além de todo exposto, temos ainda que a Agência Nacional do cinema 

(ANCINE) é um órgão oficial do governo federal do Brasil constituída 

como agencia reguladora, com sede na cidade de Brasília, que tem como 

objetivo fomentar, regular e fiscalizar a indústria cinematográfica e 

vídeofonográfica nacional. 
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A Ancine foi criada em 06 de setembro de 2001, pela medida provisória 

nº 2.228/01, posteriormente regulada pela Lei nº 10.454, com isso, 

passou a ser dotada de autonomia administrativa e financeira e vinculada 

diretamente à Presidência da República. 

 

Vale recordar, ainda, que o Decreto 6.590/2008 regulamenta atribuições 

da Ancine e a norma estabelece os procedimentos administrativos para a 

aplicação de penalidades por infrações cometidas nas atividades 

cinematográfica e videofonográfica, assim como em outras atividades a 

elas vinculadas, tais como exibição e veiculação desse material. 

Portanto, observa-se que a matéria já está minuciosamente disciplinada 

por normas federias, de aplicação uniforme e obrigatória em todo o 

território nacional. 

 

Visto isto, notamos que a Deputada Legisladora, pretende propor matéria 

de competência privativa da União, conforme estabelece o art. 22, inciso 

I, da Carta Magna que atribui privativamente à União a competência para 

legislar sobre atividade atinente do Direito Empresarial. In verbis: 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, 

marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 

 

Por seu turno, o art. 220, parágrafo 3º, da Constituição da República, 

dispõe que Lei Federal, dentre outros, regulamentará sobre diversões e 

espetáculos públicos, senão vejamos: 
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Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

§ 3º Compete à lei federal: 

I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder 
Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não 
se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se 
mostre inadequada; 

 

Desse modo, opinamos pela inconstitucionalidade e ilegalidade da 

iniciativa em analise, com fundamento no art. 22, inciso I, da Constituição 

Federal e da Medida Provisória 2.228/2001, dentre outras legislações 

pertinentes ao assunto que torna a proposição em analise formalmente 

inconstitucional. 

 

III - CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, e nos termos das considerações aduzidas, opinamos 

pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 401/2017, de 

autoria da Deputada Janete de Sá. 

 

 

É o nosso entendimento. 

 

Vitória, 16 de novembro de 2017. 

 

 

 

Sandra Maria Cuzzuol Lóra 

Procuradora 
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