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Projeto de Lei n.º: 401/2017  

Autor (a): Janete de Sá 

Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de obras cinematográficas 

adaptadas para pessoas com deficiência, utilizando o recurso da legendagem em 

português nos filmes nacionais e estrangeiros em salas de cinema no estado do 

Espírito Santo. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

A deputada proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de dispor sobre a obrigatoriedade da apresentação de obras cinematográficas 

adaptadas para pessoas com deficiência, utilizando o recurso da legendagem em 

português nos filmes nacionais e estrangeiros em salas de cinema no estado do 

Espírito Santo. 

 

A procuradora designada emitiu parecer técnico jurídico pela 

inconstitucionalidade formal do projeto de Lei nº 401/2017, uma vez que entendeu ser 

competência da União legislar sobre o tema (art. 22 I da CF). 

 

Pois bem. Assiste razão a procuradora designada. A matéria é de 

competência da União, tanto é que a AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA – ANCINE, 

em sua 630º Reunião de Diretoria Colegiada, de 13 de setembro de 2016, no uso da 

atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 6º do Anexo I ao Decreto nº. 8.283, de 3 

de julho de 2014, e tendo em vista o disposto nos incisos V, VI, VII, VIII e IX do art. 7º, 

assim como o postulado no inciso VII do art. 6º e no inciso II do art. 9º, todos da Medida 

Provisória nº. 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, em consonância com o disposto na 

Lei nº. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, regulamentada pelo Decreto nº. 5.296, de 

2 de dezembro de 2004, e Lei nº. 13.146, de 06 de julho de 2015, editou a Instrução 

Normativa nº 128, de 13 de setembro de 2016 que regulamenta o provimento de 
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recursos de acessibilidade visual e auditiva nos segmentos de distribuição e exibição 

cinematográfica. 

 

Entendo também que a competência da União no presente projeto não 

esteja somente no art. 22, I (direito empresarial), mas sim no art. 21, inciso XI 

(telecomunicação). 

 

Nesse ponto, cumpre proceder a alguns esclarecimentos. É 

verdadeiramente curioso que a legislação sobre consumo insira-se num ambiente de 

concurso da União com os Estados e o Distrito Federal, enquanto, por exemplo, direito 

civil e comercial (art. 22, I, da Constituição) – assim como telecomunicações – 

encerrem-se na competência privativa daquela primeira.  

 

A regulação do consumo assume dupla face. De um lado, protege o 

consumidor, concedendo-lhe direitos perante o fornecedor e, de outro, interfere 

diretamente no modo de agir deste, que, em regra, é um empresário ou uma 

sociedade empresária. E é por isso que, dogmaticamente, alguns situam o direito do 

consumidor na seara do direito civil e outros o qualificam como capítulo do direito 

comercial. 

 

Todavia, assim como nos exemplos trazidos nas linhas anteriores, o 

consumo de serviços de telecomunicações não se encontra no âmbito de disposição 

dos Estados ou do Distrito Federal, porquanto é reservado à competência legislativa 

da União, para que haja disciplina uniforme em todo o território nacional. 

 

Alias, como entende a professora Fernanda Dias Menezes de Almeida, 

da Universidade de São Paulo, litteris:  

 

“Pois bem, em hipóteses do gênero parece-nos que devam prevalecer as 

determinações emanadas do titular da competência legislativa privativa. Como 

já frisamos em outro tópico, quando o constituinte, não obstante 
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conscientizado da importância de uma maior descentralização e colaboração 

entre os entes federativos, defere privativamente a um deles competência para 

normatizar determinada matéria, é porque haverá razões suficientes para a 

concentração da competência.” (ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. 

Competências na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 2005, p. 160). 

 

Por fim corroborando a linha de raciocínio aqui exposto segue link1 da 

Ação civil Pública que o Ministério Público Federal no ano de 2015 promoveu em 

desfavor da União e das produtoras de filme obrigando a legenda em filmes nacionais 

e estrangeiros. 

 

Assim, opino pelo ACOLHIMENTO do parecer técnico jurídico, pela 

inconstitucionalidade formal, nos termos do fundamento do parecer técnico jurídico. 

 

Vitória 17 de novembro de 2017 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 

                                                 
1
 http://www.mpf.mp.br/sp/sala-de-imprensa/docs/0000534-93-2016-4-03-6100-inicial-ancine-acessibilidade-

filmes.pdf 
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