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Distribuição por dependência ao Juízo da 14ª Vara Cível, em razão da mesma causa de
pedir da Ação Civil Pública 11º 0000534-93.2016.4.03.6100, além do risco de prolaçfio de
decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente (art. 55, caput, §§
l° e 3º ele art. 286, I e III, do Código de Processo Civil)

Procedimento Preparatório nº 1.34.001.008046/2015-18
Re umo: .. CIDADANIA. PESSOA COM DEFICIENCIA. Cinema. Deficiente auditivo. Ausencia de
legendas emfilmes.~· _
_ .. _ _ _____ --·- __ · - _ __ __ _
_
OBS: A 1111111eração de foi/tas, me11cio11adas ao longo desta petiçcio inicial, referem-se aos autos do procedi111e11to
preparatório em epigrafe, que segue anexo

O MINISTÉRIO P ÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que
esta subscreve. no exercício de uas funções constitucionais e legai s, vem respeitosamente
à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos ai;ts. 1º,inciso II , III, 3.º. II e TV, 5. 0 ,
IX. XIV e§§ 1.º e2.º; 6. 0 109, L 127, 215, 227 e 230 da Constituição Federal· rui. 5.0 e 6. 0
da LC 75/93; art. 39, inciso VIII do CDC; art. 25 inciso IV da Lei 8.625/93 ; art. 2. 0 da Lei
7.853/89· art. 46, inciso Ido Decreto 3.298/99; arts. 17 e 19 da lei 10.098/2000; ari. 53 , §
2. 0 , inciso I, II e III do Decreto nº 5.296/2004; e arts. 1. 0 , 42, 44 § 5. 0 ; 125, inciso II e 127
da Lei 13 .146/2015 e demais disposições legais aplicáveis à espécie propor a presente

ACÃO CIVIL (PÚBLICA) COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
em face da seguintes pessoas jurídicas de direito público e privado:

UNIÃO, pe soa jurídica de direito público, com
Con olação nº 1875, 5º andar, Cerqueira César, São Paulo/SP, CE

da
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Agência Nacional do Cinema -ANCINE, autarquia especial, vinculada
ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criada pela
Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, com escritório central na
Avenida Graça Aranha, 35, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030-002;
CINEMARK, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 00.779.72110001-41 (MATRIZ), com sede à Avenida Dr. Chucri Zaidan, 9-lO /
Torre II, 2° andar, Vila Cordeiro, São Paulo/SP - CEP 04583-906;
CINÉPOLIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
09.652.820/0001 -32 (MATRIZ), com sede à Praça João Duran Alonso, 34, 6º andar,
conj. 61, CEP 04571-070, São Paulo-SP;
GRUPO
SEVERIANO
RIBEIRO
DIVERSÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA. - KINOPLEX, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ 33.550.278/0001-91 (MATRIZ), com sede na Praça Mahatma
Gandhi, 2 / 5° andar, Sala 302 PTE, Cinelândia, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20.031-100;
EMPRESA CINEMATOGRÁFICA ARAÚJO LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ 01.172.224/0001-43 (MATRIZ), com sede à Rua
João Passos, 7012, Centro - Botucatu/SP- CEP 18.600.040;
REDECINE BRA CINEMATOGRAFICA S.A. - CINESYSTEM
CINEMAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 15.422.993/0001-67
(MATRIZ), com sede na Avenida Américo Deolindo Garla, 224, Lote Londrina Norte,
Loja Luc. C, Gleba Jacu tinga, Londrina/PR - CEP 86.079-225;
UNITED CINEMAS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - UCI, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 01.289.530/0001-64 (MATRIZ), com
sede à Rua da Passagem, 123, 8° andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22.290030;
MOVIE CINEMAS LTDA - MOVIECOM, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ 04.;708.972/0001-96 (MATRIZ), com sede à rua Dona
Germaine Burchard, 440, Sala 01, Agua Branca, São Paulo-SP - CEP 05.002.062;
EMPRESA DE CINEMAS ARCOPLEX LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ 17.040.988/0001-15 (MATRIZ), com sede à rua
Presidente Nereu Ramos, 64, andar 2, Centro, Lages-SC- CEP 88.502-170;
DELTA FILMES LTDA - CINEART, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ 01.735.159/0001-17 (MATRIZ), com sede à Avenida
Cri tiano Machado, 4000, Loja: 09, 2° Piso, bairro União, Belo Horizonte-MG - CEP
31.160-900;
CINEMA ARTEPLEX LTDA - ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA, e soa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 04.969.463/0001-17, com sed ' r~F ·
Caneca, nº 569, Sue. 401B, PV 3, bairro Cerqueira César, São Paulo- - C..,.&J .,~""cJ»
000;
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SERCLA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNP J
86.608.171/0001-13 (MATRIZ), com sede à Rua Paraíba, nº 330, Sala 1207 1209,
bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP 30.130-140;
NETCINE ADMINISTRADORA LTDA - CINEFLIX CINEMAS,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 14.859.056/0001-00 (MATRIZ),
com sede à Avenida São Paulo, nº 172, sala 1216, 12º andar, Centro, Maringá-PR CEP 87.013-040;
PLAYARTE CINEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ 60.434.149/0001-00 (MATRIZ), com sede à Rua Jaú, 131 (antigo
123), fundos, bairro Vila Morellato, Barueri-SP- CEP 06.408-140;
EMPRESA DE CINEMAS FORTALEZA LTDA - CENTERPLEX
CINEMAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 10.785.710/0001-28
(MATRIZ), com sede à Avenida Washington Soares, n º 4335, Sala 901, bairro
Sapiranga Coite, Fortaleza/CE - CEP 60.833-005;
CIRCUITO ESPAÇO DE CINEMA S.A., pessoa jurídica de direito
privado, in crita no CNPJ 03.695.435/0001-96 (MATRIZ), com sede à Rua Antônio
Carlos, 288, bairro Cerqueira César, São Paulo-SP- CEP 01.309-010;
EMPRESA DE CINEMAS MAJETIC EIRELI-ME - CINE
L UMIERE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 00.550.489/0001-75
(MATRIZ), com sede à Rua nº 09, 1855, salas 01 a 05, bairro Setor Marista,
Goiania/GO - CEP 74.150-130;
PRAIA DE BELAS EMPREENDIMENTOS CINEMATOGRÁFICOS
LTD A - GNC CINEMAS, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ
9-t087.921/0001-87 (MATRIZ), com sede à Rua 7 de Setembro, 745, Conj. 601 ,
Centro, Porto Alegre-RS - CEP 90.010-190;
CINEMAIS CINEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
in crita no CNPJ 03.868.869-40 (MATRIZ), com sede à Avenida José Paes de
Almeida, 950, sala 01, bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG- CEP 38.408-140;
AFA CINEMATOGRÁFICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
in crita no CNPJ 01.847.282/0001-20 (MATRIZ), com sede à Rua Antônio do Valle
Melo, nº 489, Centro, Sumaré-SP- CEP 13.170-010.

I - BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO
1.
A presente demanda é residual em relação à Ação Civil Púb lica n. 000053493 .2016.4 .03 .6 l 00, aj uizada aos 21/12/2015 , proposta em face da UNIÃO . da A
Ee
das princ ipais distribuidoras de film es atuantes no Brasil , tendo em vista <>A">,~,,."' "
mister de regulamentar e fiscalizar as distribuidoras de film es (ob s
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observância aos preceitos que visam a promoção do acesso pleno e irrestrito dos direitos
fundamentais das pessoas com deficiência auditiva. O quadro reinante ainda hoje é de
desrespeito aos mandamentos constitucionais e legais para a efetivação da acessibilidade
(aos deficientes auditivos e visuais) às obras audiovisuais, exibidas em salas de cinema,
privando esse público vulnerável do acesso à cultura e lazer.
2.
Serviu à instmção daquela ação o Inquérito Civil nº 1.34.001.001334/201380 instaurado a partir do Oficio n.º 16/13-3° PJ (fl. 05), enviado pela 3ª Promotoria de
Justiça de Taboão da Serra, São Paulo, noticiando representação ofertada pelo sr. Reinaldo.
deficiente auditivo que narra sua dificuldade de acessar o conteúdo de obras
cinematográficas por não existir spla de cinema que exiba filmes legendados no shopping
da circunscrição da respetiva promotoria, o que inviabiliza a sua frequência ao local.
3.
Estando presente questão de âmbito nacional e não local, o Ministério
Público Estadual determinou o arquivamento da representação (fl. 17), alicerçado no fato
de que se trata de assunto que foge à sua competência. Concomitantemente remeteu cópia
da representação ao Ministério Público Federal para as providências cabíveis, autuada e
distribtúda nesta Procuradoria da República aos 11 de março de 2013 (fl. 19/20)
4.
Por questões de racionalização das investigações, foi determinado o
desmembrado do inquérito civil retromencionado, com a consequente instauração do
Procedimento Preparatório nº 1.34.001.008046/2015-18 (anexo), que concentrou
diligências relacionadas às exibidoras de filmes (salas de cinema) (fl. 03).
5.
Desse modo, a presente ação busca complementar Ação Civil Pública n.
0000534-93.2016.4.03.6100 (cópia às fls. 424/442), distribuída ao Juízo da 14ª Vara
Federal Cível de São Paulo, para abranger também as exibidoras de cinema que,
como ficará demonstrado no decorrer desta exordial, são peças-chave na consecução
dos direitos que ora se persegue.
6.
Portanto, desde lqgo cabe anotar que há identidade entre a causa de
pedir das duas demandas (fatos e fundamentos jurídicos), configurando-se a hipóte e
descrita no art. 55 do Novo Código de Processo Civil, impondo-se, em homenagem
aos princípios da economia e da celeridade processual, a reunião dos processos para
julgamento simultâneo, em consequência da manifesta conexão entre as ações e a fim
de se evitar o conflito lógico e prático dos julgados.

II - DOS FATOS
7.
O Ministério Público do Estado de São Paulo. com vistas a apurar a
an1plitude e autenticidade dos fatos noticiados - não exibição de filmes legendados no
cinema localizado no Shopping de Taboão da Serra - requereu esclarecimentos à empresa
exibidora estabelecida no respectivo centro comercial
MSA EMPRESA
CINEMATOGRÁFICA LTDA. , que manifestou-se às fls . 10/14.
8.
Em sua manifestação, a exibidora esclareceu que a exibição dos
decorre de liberalidade do contrato, mas estaria sujeita a um cronogram
pela empresa distribuidora de filmes conforme interesse desta, for
éio,
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estudo de mercado , um circuito a ser percorrido por cada filme. Tais delimitações
envolveriam também, a definição quanto a quais versões seriam disponibilizadas para
exibição (se legendadas ou dubladas) . É o que se lê do excerto extraído dos docwnentos de

íls. 11 a 13 :
"O Cinema ao exibir um filme , não adquire a propriedade do mesmo, adquiri tão
somente uma outorga da proprietária do filme que é a Distribuidora para exibi-lo
em seu cinema durante determinado período, sobre um cronograma pré-estipulado
pela Distribuidora de seu interesse - o circuito. A Distribuidora após o estudo de
mercado e divulgação do filme, escolhe qual circuito o mesmo irá percorrer, até
porque, seu ganho se dá em porcentagem do que o filme render em bilheteria, por
isso, a preferência das Distribuidoras em atender primeiramente as exibidoras de
grande porte.
Portanto , quem elabora o circuito que cada filme percorrerá, bem como delimita o
número de cópias e versões destinadas para cada exibidor, são as distribuidoras e
não os exibidores, por isso, se às distribuidoras não disponibilizar cópias de
versões legendadas de um filme a determinado exibidor. não há como esse
exibidor oferecê-las aos consumidores, por exemplo. E isso tem se tornado cada
vez mais frequente." g.n.

9.
Recebidas tais informações nesta Procuradoria da República, requereu-se ao
Diretor-Presidente da Agência Nacional do Cinema (ANCINE) maiores esclarecimentos
acerca do teor dos documentos até então trazidos aos autos, alertando-o para o fato de que
tais notícias contrarian1 preceitos relativos à acessibilidade de pessoas com deficiência
auditiva, consignados na Lei 10.098/2000 e Decreto-Lei 5.296/2004. (fl. 21).
Em nota técnica (fls. 25/29), a ANCINE reconheceu a importância da
1O.
inclusão das pessoas com deficiências, para que tenham acesso à cultura, através de obras
cinematográficas e videofonográficas em face das disposições legais sobre o assunto, em
especial da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu
Protocolo Facultativo, internalizado pelo Decreto nº 6.949/2009, e informou que estaria se
adequando às políticas inclusivas implantadas pelo Governo Federal como o Plano
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limite (Decreto nº
7. 612/2 11 ) .

o

11.
Discorreu, ainda, sobre o aumento da competitividade da indústria
cinematográfica e videofônica, as limitações encontradas face ao atendimento da demanda
de pessoas com deficiência reafirmando , em síntese, os direitos de acessibilidade dos
deficientes, bem como a articulação da Agência no intento de promover a inclusão dessas
pessoas a médio prazo, sem, no entanto, descrever quais as políticas já implementadas, ou
relativas à fiscalização , o que decone da própria natureza da autarquia em cogito.
12.
o mais. destacou o formato Closed Caption como uma notável evolução
no que se refere à legendagem, mas ressalvou que seu implemento depende da
digitalização dos segmentos de mercado (especificamente das salas de cinema/exibidoras).
A tecnologia, já obrigatória para as emissoras televisivas, possibilita o acionamento de
legendas descritivas e vem ao encontro do que aqui se demanda, na medida em que
representa a solução mais adequada a possibilitar a acessibilidade de pessoas com
deficiência auditiva.

13.
Todavia, tal expectativa não condiz com a realidade
s sa~
cinematográfica brasileiras. A A CINE expôs que em ten-itó ·o nac·

xibição
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pequena parcela opera com o sistema de projeção digital, enquanto a maioria continua a
operar com a projeção de filme em película de 35mm. Nesse ponto, a Agência afirmava,
em março de 2013, que pretendia criar condições para modificar tal realidade.
14.
Isto posto o Ministério Público Federal fez juntar aos autos, às fls. 31/61.
dados do censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, que
permitiram estimar o número de pessoas que apresentam algum grau de deficiência
auditiva e dimensionar o público-alvo vulnerável. Do referido documento se extrai as
seguintes informações:
"Deficiência auditiva - alguma dificuldade: 7.574.145 (sete milhões quinhentos
e seten ta e quatro mil cento e quaren ta e cinco) pessoas, totalizando 3,97% da
população brasileira;
Deficiência Auditiva - grande dificuldade: 1.798.967 (um milhão setecentos e
noventa e oitro mil novecentos e sessenta e sete) pessoas, totalizando 0,94% da
população brasileira.
Deficiência auditiva - não consegue de modo algum : 344.206 (trezentos e
quarenta e quatro mil duzentos e seis) pessoas, totalizando 0,18% da população
brasileira."

15.
Na mesma linha de intelecção, transcreve-se as informações relacionadas ao
número de pessoas que apresentam algum grau de deficiência visual, a dimensão do
público-alvo identificado é ainda mais significativa, como se extrai da tabela colacionada à
fl. 32:
"Deficiência visual - alguma dificuldade: 29.211.482 (29 milhões duzentos e
onze mil quatrocentos e oitenta e duas) pessoas, tota lizando 15,31 % da população
brasileira;
Deficiência visual .... grande dificuldade: 6.056.533 (seis milhões cinquenta e
seis mil quinhentos e trinta e três) pessoas, totalizand o 3,17% da população
brasileira;
Deficiência visual - não consegue de modo algum : 506.377 (quinhentas e seis
trezentos e setenta e sete) pessoas, totalizando 0,26% da população brasileira."

16.
Diante desse quadro expressivo, este Órgão Ministerial realizou reuruao
com representante da MSA Empresa Cinematográfica Ltda, a fim de obter informações
necessárias à apuração da responsabilidade pela ausência de instrnmentos de acessibilidade
audiovisual em filmes exibidos nos cinemas. Ocasião em que foram prestados
esclarecimentos sobre o processo de produção, distribuição e exibição dos filmes (fl. 64).
17.
O representante da MSA Empresa Cinematográfica afirmou que as
exibidoras não têm propriedade sobre os filmes, e, portanto, poder de inclusão de legendas,
vez que a relação fica adstrita a reprodução destas obras nas salas de cinema, atribuindo a
responsabilidade às distribuidoras (fl. 64).
18.
Consubstanciado nessas informações, o Ministério Público Federal
à ANCINE, para que esta informasse os nomes, C PJs e endereços de todas
distribuidoras e daquelas detentoras de salas de cinema no Brasil (fl. 65).
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foram juntadas às fls. 76/77. Trouxe-se também aos autos informações identificando as
maiores ou mais expressivas distribuidoras e exibidoras, de filmes no Brasil (fl. 80/98) .
19.
Ato contínuo procedeu-se à expedição de ofício às maiores distribuidoras
do país, para que informassem o quantitativo total de filmes distribuídos desde janeiro de
2012, discriminados por título e Estado da Federação, bem como qual o percentual dessas
cópias foram legendadas. Respostas juntadas às fls. 100/145.

20.
Das informações fornecidas pelas distribuidoras, no que se refere à
legendagem, cumpre salientar trechos da manifestação da Imagem Filmes (fls. 1001140)
acerca do processo de distribuição e exibição dos filmes, explicando à fl. 258 que:
"Resta esclarecer, finalmente , que cabe ao exibidor (cinema) a decisão sobre a
exibição do filme na versão dublada e/ou legendada , quando disponíveis as duas
versões. Fica igualmente a critério do exibidor (cinema) a quantidade de cópias
legendadas e/ou dubladas que irá solicitar à Imagem Filmes, e quais horários e
salas exibirão esta (legendada) ou aquela (dublada) versão." (g .n.)

21.
A Columbia Tristar Filmes do Brasil LTDA. (Sony Pictures), elucida ainda
que (fls. 142/145):
"O lançamento de um titulo em cinema se m1c1a com o oferecimento, pela
distribuidora aos exibidores, do conteúdo que tem disponível. Isto é, a distribuidora
coloca à disposição do exibidor o título, indicando quais os formatos dispon íveis
(legendado, dublado , 30) .
Essa oferta parte do pressuposto de que o exibidor, como parte que tem o contato
direto com o público e que conhece o seu mercado e público alvo , é quem
consegue melhor determinar que versão de um filme será mais rentável. Para
ilustrar como tal oferta é realizada, a Sony anexa à presente exemplos rea is de
ofertas feitas a exibidores (doe. 2)

(... )
Ass im, feita a oferta pela distribuidora , o exibidor pode optar por exibir um filme
legendado, um filme dublado ou ambos . A opção por exibir um ou outro. ou
ambos , é exclusivamente do exibidor (mesmo porque eventual imposição da
distribuidora ao exibidor para exibir um ou outro filme não estaria de acordo com a
legislação vigente, e tampouco com a política interna da Sony)

(... )
Na prática , identificada a versão mais atrativa (dublada ou legendada), resta nítido
que os exibidores são estimulados a preencher toda a sua programação com
filmes diferentes (naquela versão); algo que foge à alçada (e interesse) das
distribuidoras. A matéria da Época (fls. 13/14) apenas corrobora essa situação .
Porém , diferente do que se alegou, são os próprios exibidores que identificam o
público-alvo e 'montam seu circuito'. Isto é, são os exibidores que escolhem quais
títulos e quantas versões serão exibidas." (g.n).

22.
como os

Das informações fornecidas pelas empresas distribuidoras oficiadas. bem
esclarecimentos prestados pela empresa exibidora MSA EMPRESA
CINEMATOGRÁFICA LTDA. , é possível uma visão panorâmica do cenário atual ace a
o de
da inclusão de pessoas com deficiência auditiva ou visual no mercado de o
filmes. A partir desta construção foi possível verificar uma responsabili a
distribuidoras e as exibidoras vez que as primeiras lançam os título
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(35mm ou digital) e versões (dublado ou legendado) introduzindo, pottanto, os respectivos
filmes no circuito para as exibidoras. Estas (exibidoras), por sua vez, optam pelos formato
que serão exibidos nas salas de cinema, segundo as peculiaridades mercadológicas da
localidade em que pretendem exibir, tendo acesso. portanto, à cópia dublada ou legendada.
quando oferecida em 35mm. ou a ambas quando no formato digital.
23 .
A pruiir das peculiaridades mercadológicas, que refletem o nível cultural.
social, político e econômico da população em determinada localidade, as exibidoras têm a
possibilidade de exibir os filmes da forma mais rentável.
24.
Disso decorre uma relação lógica e intrínseca entre ambas porquanto as
distribuidoras têm o poder (detêm a tecnologia) de introduzir legendas nos filmes, ou então
apenas dublá-los, para posteriormente distribuí-los às exibidoras, de forma que, não sendo
disponibilizada cópia na versão legendada, resta impossível às exibidoras a exibição de
filmes neste formato.
25 .
Por seu turno, ainda que as distribuidoras tenham disponibilizado as cópias
dos filmes nas versões dubladas e legendadas, fica a cargo das exibidoras, a partir das
peculiaridades da localidade em que serão exibidos os filmes, optar por qual das versões
exibir.
26.
A esta relação bilateral dá-se o nome de circuito, em que figmam os
distribuidores e os exibidores, gerando, portanto, responsabilidade recíproca.
27.
Questão semelhante acerca da promoção de acesso dos deficientes auditivos
às obras cinematográficas e videofônicas já foi objeto da Ação Civil Pública nº 000244497.2012.403 .6100, cujo objeto em si estava relacionado à não disponibilização de legendas
para filmes nacionais, animações e outros gêneros de grande público nos cinemas (fls.
197/208) 1, motivo pelo qual foram trasladadas para os autos do presente inquérito civil
peças, decisões e elementos que permitem compreender as consequências causadas pela
inércia na promoção da inclusão social dos deficientes auditivos, bem como as ações do
Poder Público, tendentes a reverter esta situação.
28.
Dos documentos trazidos aos autos há registro de reunião realizada aos 02
de dezembro de 2004, pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência - CO ADE com o Ministério da Cultura (fls. 1741175), na qual, dentre os
pontos discutidos, consignou-se o seguinte:
"1) O Coordenador Geral da Coordenação Geral de Identidade da
Diversidade Cultural, nunca ouviu fa lar sobre o Decreto nº 5.26/04,
conhecido como Decreto de Acessibilidade;
2) Após nossas explicações sobre o que é o Decreto nº 5.296/04, houve
promessas por parte do representante do Ministério para tornar público o
referido Decreto;
3) Na ocasião o representante do Ministério da Cultu ra perguntou se
este Decreto existia na Internet, e informamos que existe sim , no site da
1

A ACP nº 0002444-97.2012 .403 .6100 teve como objeto obter provimento jurisdicional que determinasse
aos réus (PETROBRÁS BNDES, ANclNE E UNIÃO) que adequassem os padrões de editais, ~tos e
quaisquer outros instrumentos, a fim de obrigar que todas as cópias de produções audiovi tráis A:1Óf.
s
financiadas e/ou patrocinadas, destinadas ao mercado nacional, contemplem legendas
rtas
ritJva
com o fito de proporcionar acessibilidade das pessoas com deficiência auditiva a seu co eúd
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Presidência da República (www.planalto.gov.br) , e, aproveitando a
oportunidade entregamos um exemplar do livro sobre acessibilidade , que
estão sendo distribuídos pela COROE ;
4) No final da reunião foi solicitado pelo Coordenador-Geral os nossos
nomes e endereços eletrônicos a fim' de nos convidar para uma próxima
reunião para rediscutirmos sobre o assunto. Acontece que, até o presente
momento, passado quase 6 meses não temos conhecimento de que
tivesse havido algum contato." (g .n.)

29 .
as considerações preliminares do Plano de Ação CORDE 2007 (fls.
177 / 186), foi exposto a insuficiência de recursos humanos e econômicos para a consecução
das finalidades legais atribuídas à Coordenadoria Nacional para Integração da pessoa
Portadora de Deficiência - CORDE (órgão da Secretaria Especial de Direitos Humanos da
Presidência da República) , o que limita a sua atuação na medida de promoção dos direitos
de inclusão das pessoas com deficiência.
30.
Prosseguindo, a ANCINE, em 09 de outubro de 2009 , em sua manifestação
de fls . 194/ 195 justificou sua inércia na efetivação destes direitos fundamentais no fato de
existirem Projetos de Lei em trâmite que cuidarão dessa matéria (PL-CD n. º 327/2007, PLCD n.º 1.078/2007 e PL-S n. º 188/2008).
31 .
Como já afirmado, estas informações foram obtidas a partir de peças
trasladadas dos autos da Ação Civil Pública nº 0002444-97.2012.403.6100, em trâmite
perante a 2Y Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo, que, pela similitude de
seu objeto, viabilizou o intercâmbio de elementos' de informações propiciando a
contextualização do problema social ora enfrentado.
32.
Naqueles autos, foi proferida decisão interlocutória
parcialmente a antecipação da tutela, como é possível verificar à fl. 212/214 :

concedendo

"Ao regulamentar a Lei nº 10.098/2000, o administrador impôs às salas de
exibição a obrigação de 'dispor de sistema de sonorização assistida para pessoas
portadoras de deficiência auditiva , de meios eletrônicos que permitam o
acompanhamento por meio de legendas em tempo real ou de disposições
especiais para a presença física de intérpretes de LIBRAS e de guias-intérpretes,
com a projeção em tela da imagem do intérprete de LIBRAS sempre que a
distância não permitir sua visualização direta' (art. 23 , 6°). Entretanto , tal norma
não é efetiva porque falta a produção com a legenda, possibilitando o
acionamento do mecan ismo conhecido como closed captions, caso haja pessoa
portadora de deficiência presente na sala de exibição. Desse modo, ante a
injustificável omissão das autoridades. que conhecem o meio de facilitar o acesso.
até porque é uma tecnologia muito utilizada em emissoras de televisão e adotadas
em locais públicos . onde o ruído interfere o acompanhamento do que está sendo
exibido. recorre o juízo à analogia . para estender a obrigacão das exibidoras às
produtoras de filmes nacionais . Para isso, além da exigência de que as legendas
ocultas sejam incluídas na produção, é necessário que a ANCINE fiscal ize o
cumprimento da legislação pelas empresas que exibem os filmes . Tal
determinação visa a efetividade da decisão. autorizada pelo artigo 461 . 5°, do
CPC . Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE , O PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA. Intime-se o BNDES para que , em 60 (sessenta) dias, inclua nos
novos ed itais e contratos a exigência de legendas ocultas ou f chadas (closed
captions) , em língua portuguesa, nos filmes nacionais por elE;ÂÍ
ciados. A União
e a ANCINE terão a obri a ão de fazer. consistei::ité .d
· aliza ão do
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cumprimento da medida. bem como deverão fiscalizar as salas de exibição para
que se preparem. no próximo ano. para exibir os filmes com legendas ocultas.
ante prévia solicitaç~o do deficiente auditivo. conforme decreto regulamentar.
acima mencionado." (Disponibilização D. Eletrônico de decisão em 06/06/2012 ,
pag 315/319) . g.n.

33 .
Visando apurar a efetivação das medidas de natureza fiscalizatória impostas
à UNIÃO e à ANCINE a partir dessa decisão, essas entidades foram instadas a prestar
informações sobre o quantitativo de fiscalizações realizadas, do resultado respectivo e de
eventuais providências adotadas em face de omissão ou irregularidade constatada quanto
ao tema (fls. 242/245).
34.
No entanto, das informações prestadas pelo Ministério da Cultura e pela
ANCINE, verificou-se que as ações e medidas adotadas pelo Poder Público para a
efetivação da promoção e inclusão de deficientes auditivos estavam muito aquém do
necessário e do quanto determinado na decisão transcrita alhures, em especial no que
concerne à obrigação fiscalizatória.
35.
AANCINE esclareceu que desde 2013 supervisiona a adequação dos editais
de produção de obras audiovisuais e respectivos contratos do BNDES para que os filmes
nacionais por ele financiados e/ou patrocinados, destinados ao mercado nacional ,
contemplem legendas ocultas (closed captions) em língua portuguesa.

Já no que tange à obrigação fiscalizatória, restou evidente que a Agência
36.
Reguladora se colocou numa posição passiva, disponibilizando meios para que o público
interessado, ao se deparar com obstáculos possa a ela recorrer, o que é insatisfatório para a
efetivação da promoção da inclusão de deficientes auditivos nas obras cinematográficas
porquanto já têm o ônus de solicitar, antes do início da sessão, o acionamento da legenda.
sendo que, caso haja negativa de sua exibição, a pessoa com deficiência é prejudicada
neste primeiro momento ao ser impedida de assistir ao filme, e num segundo momento ao
ter que dispender tempo e identificar os meios de acesso à ANCINE, o que nem sempre é
possível por razões óbvias de falta de divulgação destes canais. É o que depreende-se da fl .
249:
"No que diz respeito ao monitoramento da obrigação de veiculação das obras
audiovisuais com recursos do BNDES relativos aos editais publicados a partir de
2013 , com legendagem descritiva aberta a partir de solicitação de deficiente
auditivo em salas digitalizadas, esclarecemos que a ação fiscalizatória depende de
prova de fato negativo, pois somente no caso de sala de cinema negar solicitação
do deficiente auditivo seria possível caracterizar a infração. Registra-se que até o
presente momento, a ANCINE não foi acionada para agir em razão de denúncia
neste sentido através dos seus canais especializados para esta situação
(Ouvidoria) , nem tomou conhecimento de tal fato por vias secundárias (imprensa ,
redes sociais, etc.)."

37.
Por seu turno a UNIÃO através do Ministério da Cultura, representada pela
Advocacia-Geral da União, limitou-se a reproduzir o teor sintetizado da manifestação da
ANCINE (fls. 279/287), não apontando qualquer ação ou medida de sua iniciativa visando
a efetivação da promoção e inclusão de deficientes auditivos e visuais.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

11

visual e auditiva em salas de cinema, para a promoção dessa acessibilidade em salas de
cinema através de implementação dos recursos de legendagem descritiva, LIBRAS e
audiodescrição, conforme documentos acostados às fls. 289/295.
39.
Na Análise de Impacto nº 1/2014/SEC (relatório relacionado à consulta
pública retromencionada) a ANCINE buscou enfrentar a questão da acessibilidade em seu
âmbito regulatório, o documento traz esclarecimento's oportunos acerca do tema (fls
321 /360):
1.26 - O acesso ao conteúdo audiovisual pelas pessoas com deficiência visual e
auditiva em geral se dá , respectivamente , através de faixa de áudio específica
reservada para este fim , que traz, além do áudio original, descrição dos
elementos visuais da obra (audiodescrição), e de legenda específica para
este fim, composta pelos diálogos da obra, bem como a descrição dos
demais elementos sonoros, de forma que o deficiente auditivo receba , ao assistir
à obra audiovisual acompanhada de legendas, um nível de informação compatível
com aquele que o indivíduo sensorialmente são obtém. Destaca-se que a legenda
citada pode ser exposta na forma escrita (legendagem descritiva) ou através da
linguagem brasileira dos sinais (LIBRAS) .
1.27 - A Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS é reconhecida pela Lei nº.
10.436/2002 como meio legal de comunicação e expressão em território nacional .
Ademais, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março
de 2007 , os quais possuem status constitucional no Brasil determinados pelo
Decreto Legislativo nº. 186, de 9 de julho de 2008 , e pelo Decreto Presidencial nº.
6.949, de 25 de agosto de 2009, fixam o conceito de que "comunicação" abrange
as línguas em seus mais diferentes formatos e que a própria ideia de "língua" deve
abarcar a forma falada e a de sinais.
1.28 -A Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS é a segunda língua oficial do Brasil.
Adicionalmente, a legislação sobre LIBRAS ,(vista com detalhes no Item 2 desta
AIR) evidencia que a Língua Portuguesa escrita não é substitutiva da LIBRAS. De
fato, muitas pessoas com deficiência auditiva no país não se comunicam por
meio da lingua falada, tampouco por meio de sua variável escrita.
1.29 - Cabe ainda destacar a diferença existente entre legendagem
tradicional e descritiva. A primeira não se destina primordialmente a deficientes
auditivos e reproduz , em regra , apenas os diálogos trocados entre as
personagens , como no caso das transcrições em português das falas constantes
em obras originalmente produzidas em outros idiomas. A segunda , por sua vez, é
voltada para os deficientes auditivos e traz, além dos diálogos, a descrição dos
elementos sonoros necessários para a adequada fruição da obra.
1.30 - A legendagem descritiva, uso da língua de sinais ou audiodescrição
podem ser abertas ou fechadas, e, dentro desta última modalidade, coletivas
ou individuais. A diferença entre as modalidades aberta e fechada é que no
segundo caso há controle de acionamento e desligamento - ou seja, o seu
visionamento é opcional. A título de ilustração , a legenda impressa em uma
cópia em 35mm é um exemplo de legenda aberta, pois não é possível o consumo
da cópia sem legenda . Já o closed caption e o second aud io program - SAP são
exemplos de legendagem e canal de áudio fechados .
1.31 - A apresentação da legendagem descritiva, língua de sinais ou
audiodescrição na modalidade fechada podem assumir duas variantes
quanto a forma de fruição pelo espectador: coletiva ou individual. A
modalidade fechada coletiva é aquela que, apesar de possuir controle de
acionamento , impacta todos os espectadores . Ou seja , quando acionada , a
legenda ou canal de áudio é fruída por todos os presentes. Já a o"êialidade
fechada individual é aquela que permite a apen ~
arte dos
espectadores receberem a informação adicional.
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1.32 - Do ponto de vista da eficácia da solução, a simples dublagem ou
legendagem tradicional do conteúdo não atende às necessidades das pessoas
com deficiência por não conter os elementos necessários à adequada fruição da
obra. As modalidades fechadas são superiores às abertas, pois permitem ao
espectador/exibidor escolher assistir/exibir ou não a informação voltada às
pessoas com deficiência. Por fim , a modalidade fechada individual é preferível
à fechada coletiva, pois permite o consumo da obra concomitantemente por
pessoas com e sem deficiência, sem nenhuma perda do ponto de vista da
experiência da fruição do conteúdo.
1.34 - As salas de cinema digitais também permitem o emprego de soluções
fechadas coletivas. Neste caso em particular, por se tratar de ambiente de
consumo audiovisual público, a modalidade de acesso ideal é a fechada
individual, pois abole a cisão entre sessões ordinárias e aquelas voltadas a
deficientes. A modalidade fechada individual em salas de cinema ainda é um
desafio. Apesar de existirem tecnologias à disposição no mercado internacional ,
estas são ainda pouco difundidas4 . No Brasil , é de conhecimento desta Agência
apenas 2 (duas) salas operando em caráter experimental com esta funcionalidade .
1.35 - Em que pese o fato do segmento de exibição ser aquele que traz o
maior número de desafios quanto à promoção de políticas de acesso, é
também, por seu caráter público, aquele capaz de gerar os maiores
benefícios à população deficiente. Além do prazer derivado do consumo do bem
audiovisual, o acesso ao cinema fortalece o sentimento de pertencimento social.
Além disso, a presença mais constante de pessoas com deficiência em espaços
públicos contribui para que sejam quebradas barreiras (físicas ou não) e
dissolvidas ideias pré-concebidas sobre os limites do espaço social da população
com deficiência. [... )"

40.
O documento discorre longa e detalhadamente sobre as soluções e
tecnologias existentes que viabilizam a fruição individual de conteúdo cinematográfico a
pessoas com deficiência visual e auditiva.
41.
Aliás, em consulta sobre o tema à pagma da Agência Reguladora 2• é
possível encontrar a Instrução Normativa nº 116, de 18 de dezembro de 2014, que dispõe
sobre as normas gerais e critérios básicos de acessibilidade a serem observados por
projetos audiovisuais financiados com recursos públicos federais geridos pela ANCINE, e
estabelece em seu artigo 1º:
Art. 1º.Todos os projetos de produção audiovisual financiados com recursos
públicos federais geridos pela ANCINE deverão contemplar nos seus orçamentos
serviços de legendagem descritiva, audiodescrição e LIBRAS - Língua Brasileira
de Sinais.
§ 1º.Entende-se audiodescrição como uma narração, em lingua portuguesa ,
integrada ao som original da obra audiovisual , contendo descrições de sons e
elementos visuais e quaisquer informações adicionais que sejam relevantes para
possibilitar a melhor compreensão da obra.
§ 2°.Legendagem descritiva corresponde à transcrição, em língua portuguesa, dos
diálogos , efeitos sonoros, sons do ambiente e demais informações da obra
audiovisual que sejam relevantes para possibilitar a melhor compreensão da obra .
§ 3º.Entende-se cohlo Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS a forma de
comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza ~ai
motora , com estrutura gramatical própria , constitui um sistema li9gtrr5ye_6...--d
transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pe sóas úrd
ao
Brasil.

~ http:/twww.anc ine.gov. br/legislacao/instrucoes-normativas-conso lid adas/instru-o-normativa-n- l l 6-de- l 8de-dezem bro-de-20 l 4
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42.
No entanto, em que pese o nobre propósito da Agência Reguladora em
promover a acessibilidade dos deficientes visuais e auditivos por meio da inserção de
legendas descritivas e audiodescrição na modalidade fechada a qual é exibida
individualmente quando solicitado pelo deficiente é necessário destacar que a proposta de
ação regulatória é inócua em se tratando de salas de cinemas, caso estas não sejam
adaptadas à exibição da produção audiovisual que dispõe dos recmsos.
43.
Além disso , cumpre aludir a outra grave questão sobre o tema: a proposta de
ação regulatória não é de aplicação imediata, mas de e:fetivação progressiva no transcurso
de até 3 anos a partir de 2016, sendo que as normas de inclusão dos deficientes
entrelaçados que estão com os princípios da cidadania e dignidade da pessoa humana,
contan1 com respaldo constitucional desde o advento da Constituição da República, em
1988, consubstanciando-se, portanto, em norma constitucional de eficácia imediata, cujos
efeitos deveriam ser irradiados desde à época.
44.
À fl. 332-v, é possível verificar a mora na efetivação desse direito
fundamental porquanto a expectativa de implantação dessas medidas é protelado para
2018:
Para grupos exibidores com mais de 21 (vinte e uma) salas de exibição:
Ano 1 (final de 2016) : 50% (cinquenta por cento) do total de salas;
Ano 2 (final de 2017) : 80% (oitenta por cento) do total de salas; e
Ano 3 (final de 2018) : 100% (cem por cento) do total de salas.
Opção 1: Para grupos exibidores com até 20 (vinte) salas de exibição:
Ano 1 (final de 2017) : 50% (cinquenta por cento) do total de salas; e
Ano 2 (final de 2018) : 100% (cem por cento) do total de salas.
Opção 2: Para
Ano 1 (final de
Ano 2 (final de
Ano 3 (final de

grupos exibidores com até 20 (vinte) salas de exibição:
2016): 30% (trinta por cento) qo total de salas ;
2017): 60% (sessenta por cento) do total de salas; e
2018) : 100% (cem por cento) do total de salas .

45.
Aliás, a otícia Regulatória traz prazo ainda mais dilatado, segundo
informação constante de fl. 293 , somente ao final de 2019 seria imposto à todas as salas de
cinema do país a obrigação de implementar recursos de acessibilidade.
46.
Ocorre que, já passados mais de 27 (vinte e sete anos) da entrada em
vigor da Constituicão Federal, que enuncia como objetivos fundamentais a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, promovendo o bem de todos, sem
preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, 1 e IV, C.F.), a
espera pela implantação dessas medidas permanece, o que importa no prejuízo contínuo da
população de pessoas com deficiência visual ou auditiva, em qualquer nível.
Mais especificamente, cumpre não olvidar ainda a competência comum da
47.
União. dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da protecão e garantia
das pessoas portadora de deficiência (art .. 23 , II, C.F.) e proporcionar a todos os
meio de acesso à cultura (art. 23 , V, C.F.), bem como a competência legis lativa
concorrente da União, aos Estados e ao Distrito Federal, para a proteção e integracão
-cio oder
social das pessoas portadoras de deficiência (art. 2'4. XIV C.F.), o
público de promover a sua integracão à vida comunitária (art. 20",
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para todos o lazer, como forma de promoção social (art. 217, § 3º. C.F.), a
democratização do acesso aos bens de cultura (art. 215, § 3°, IV, CF, introduzido pela
E.C. 48 , de 2005), a universalização do acesso aos bens e servicos culturais (art. 216-A.
§ 1°, II, C.F. introduzido pela E.C. 71, de 2012)
48.
Evidente que a democracia é baluarte avançado que acoberta não a vontade
e os desígnios das maiorias, mas indistintamente a todos, e com especial acolhimento de
público vulnerável. Nesse contexto, a exclusão dos deficientes auditivos do convívio social
é uma realidade obscura que não mais se alinha aos preceitos modernos do Estado
Democrático de Direito.
49.
Em que pese as pessoas com deficiência auditiva e visual comporem parcela
minoritária da população brasileira, não podem continuar sendo privadas do acesso à
cultura, lazer, informação, veiculados pela indústria do cinema decorridas quase três
décadas da promulgação da Constituição cidadã bem como decorridos mais de 8 (oito)
anos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu
Protocolo Facultativo. assinados em Nova York (30/03/2007). que foi introduzida no
direito pátrio com forca de norma constitucional. há mais de 6 (seis) anos (Decreto
Legislativo no 186. de 9 de julho de 2008 e Decreto nº 6.949. de 25 de agosto de 2009).
cujo propósito é:
promover, proteger e assegurar o exercício pleno e eqüitativo de todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência
e promover o respeito pela sua dignidade inerente
Para os propósitos da presente Convenção:
"Comunicação" abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a
comunicação tátil , os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia
acessível , assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e
os meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e
alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da informação e comunicação
acessíveis;
"Língua" abrange as linguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação
não-falada;
"Discriminação por motivo de deficiência" significa qualquer diferenciação,
exclusão ou restrição baseada em deficiência , com o propósito ou efeito de
impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico , social ,
cultural , civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação ,
inclusive a recusa de adaptação razoável ;
"Adaptação razoável" significa as modificações e os ajustes necessários e
adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando
requeridos em cada' caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência
possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais
pessoas , todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;
"Desenho universal" significa a concepção de produtos, ambientes , programas e
serviços a serem usados, na maior medida possível, por todas as pessoas, sem
necessidade de adaptação ou projeto específico. O "desenho universal'' não
excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência ,
quando necessárias.

50.
Outrossim, como as informações obtidas a partir de órgãos
conselhos especializados mostram-se bastante abstratas na medida
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apresentadas com o tecnismo de praxe, carreou-se para os autos do inquérito civil
informações de organizações da sociedade civil voltadas para a inclusão de deficientes
auditivos e visuais demonstrando a importância de tal medida, e as vias pelas quais é
possível a inclusão deste público.
51.
A campanha "Legenda para quem não ouve, mas se emociona", idealizada
por Marcelo de Carvalho Pedroso, é um movimento civil que vem ganhando bastante
repercussão dentre outros ligados à inclusão de pessoas com deficiência auditiva.
idealizada a paiiir de 2004, conforme depreende-se da fl. 296/297:
"A campanha pela legenda foi uma ideia m"inha. Tenho uma deficiência auditiva
com grau profundo , mas obtenho um grande ganho com uso de aparelho. A minha
turma combinou de ir para o CINE-PE - Festival de Audiovisual 2004, na cidade
de Recife/PE , para assistir a vários filmes nacionais e me senti exclufdo. Então
pensei : 'o que eu estou esperando?'
No último dia do CINE-PE (5 de maio de 2004), cerca de cem amigos e familiares
foram ao Centro de Convenções de Pernambuco, sede do festival, para apoiar a
campanha sobre a necessidade de colocar legenda no filme nacional. E as
decisões continuam ."

52.
Às fls. 319/320, foi juntada reportagem com o título ··Deficiente auditivo
reclama da falta de filmes legendados em cinema de São Vicente' , datada de 11 de agosto
de 2015-\ na qual outro deficiente auditivo aponta a ausência de legendas em filmes ,
privando-o de usufruir das obras cinematográficas recém-lançadas:
"Segundo o comerciante, que possui um box na Praça Coronel José Lopes , no
Centro, ele tentou assistir ao filme 'Homem-Formiga' , mas não conseguiu pela falta
de legenda. Ele relatou que foi orientado a ir ver o longa-metragem na unidade da
rede que fica em Santos.
'Falam para ir para Santos. Mas eu não vou a Santos , quero ir aqui mesmo. Falei
com o gerente e disse a ele que se não tivesse filme legendado , não iria pagar.
Mas ele disse que tem que pagar mesmo assim' ."

53.
À fl. 369/372 há outra reportagem, sob o título ·'Filmes dublados privam
surdos no cinema" por Ricardo Shimosakai, publicada em 07/11 /2014 4 , cujo conteúdo
versa sobre a ausência de filmes legendados no Município de Limeira/SP:
"Para os alunos de uma escola estadual de Limeira que possuem deficiência
auditiva e são alfabetizados, retirar filmes legendados do cinema é algo negativo.
Fernanda , que é professora desses estudantes, explica que uma das maiores
frustrações dos alunos foi ter lido o livro "A culpa é das estrelas" e não
conseguiram assistir ao filme, pois todas as sessões em Limeira eram dubladas.
Para o estudante Clismon Moreira Souza , 17, que é deficiente auditivo, há um
sentimento de revolta quando algum filme de seu interesse não tem a opção
legendada. A opinião do estudante foi obtida após a interpretação da professora ,
que traduziu para a reportagem a conversa do jovem em libras. 'Quando dá
vontade de ver algum filme em lançamento, vou ao cinema e vejo placa escrit
ue
dublado , fico bravo. Olho para os ouvintes e vejo que eles podem assistir
eles querem , mas surdos não . Parece até que somos presos', des
1

Di sponíve l em: <htt :/ldiariodosurdo.com.br/'.W l 5/08/deficiente-auditivo-recla1
le!!endados-em-cinema-de-sao-vicenre/> Acesso em 24 ago. 2015 - Fonte: di
J Di sponível em: <htr s://turismoada tado.word ress.com/2014/11 /07/film
cinema/> -Acesso em 24 ago. 2015.
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54.
Na matéria "Chega de shhh! A acessibilidade vai muito além de rampas'·.
publicada em julho de 2013 , deficientes visuais expõem as dificuldades por eles
enfrentadas quando vão ao cinema (fls. 444/446):
Na maioria das vezes que Celso Nóbrega vai ao cinema, em Fortaleza , é
repreendido pelos outros expectadores. Cego desde que nasceu , há 28 anos, ele
não consegue entender um filme inteiro sem que alguém lhe explique as cenas
que não têm como ser compreendidas apenas pelos diálogos entre os atores.
"Eu vou ao cinema porque gosto muito e tenho pessoas da família, namorada e
amigos que me ajudam a entender informações que só os olhos podem captar. É
chato não ter os próprios meios de saber e perceber o que está acontecendo.
Durante o filme , tenho que perguntar para a outra pessoas o que está
acontecendo, e isso atrapalha. Quem está ao lado não compreende e e fica
fazendo 'shhhh ', manda calar a boca".
[ .. .]
"Por que eu vou pagar o ingresso inteiro no cinema para assistir a meio filme?
Minha compreensão de um filme sem audiodescrição é 50% menor. Se o filme for
em inglês e eu não souber falar inglês, também não consigo ler legenda ... Então,
para que eu vou ao cinema ou ao teatro? Por isso participar dessas coisas nunca
fez parte do dia a dia das pessoas cegas . Agora começa a existir a possibilidade",
afirma Paulo Romeu , de 55 anos, militante pela acessibilidade das pessoas com
deficiência .
[ ... ]
Usuário do recursos [audiodescrição] , Paulo Romeu questiona por que não haver
mais oferta desses serviços de acessibilidade: "o que significa o custo da
audiodescrição no orçamento de um filme? E em comparação com o que uma
rede de TV paga de direitos autorais para filmes que ela apresenta? Quem não vê
ou ouve acha que já um enorme valor. "Significa autonomia. A primeira vez que vi
um filme com audiodescrição, coloquei o DVD e não precisei pedir a ninguém que
acessasse o menu por mim"

55.
No site "www.bengalalegal.com.br", que tem como conteúdo principal
artigos sobre acessibilidade, Paulo Romeu descreve sua experiência ao assistir um filme.
pela primeira vez, com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual (fl.
448) :
"[ ... ] A sensação de independência foi incrível. .. Pela primeira vez, eu pude
controlar sozinho meu aparelho de DVD , selecionar o que queria e como queria
assistir. Para muitos isso pode parecer uma coisa banal, algo que as pessoas que
enxergam fazem sem se dar conta , mas, para um cego, o sentimento foi o de
alguém que sentiu-se respeitado como cidadão .
A terceira surpresa foi durante a exibição do filme , ouvindo a voz de um locutor
que , com frases curtas , aproveitando as pausas nos diálogos, descrevia as
situações, as mudanças de cenas , enfim , transmitia todas as informações que,
sem elas, seria impossível compreender o roteiro , a trama do filme.
Perdi a visão há 25 anos e, desde então, o cinema havia se tornado uma opção de
filmes
lazer pouco atrativa . Há alguns anos acompanho, pela internet, notfci
produzidos com audiodescrição em países como E.U.A, Cana · , R ·
Japão, e ficava esperando o dia em que os teríamos também
ui n
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56.
Em matéria jornalística intitulada "Como os cegos 'enxergam' no cinema",
veiculada pelo Poria! de Acessibilidade FADERS, a audiodescritora "Letícia Schwartz·'
traz explicações sobre os recursos audiovisuais sob comento (fls.450/451):
"Para que as pessoas com deficiência visual tenha acesso ao cinema , três fatores
são decisivos: em primeiro lugar, os filmes precisam ter a audiodescrição . Ou seja,
diretores, produtores e distribuidores precisam encarar os recursos de
acessibilidade (audiodescrição para cegos e legendagem em português para
surdos) como parte do processo de produção de qualquer filme . Em segundo
lugar, as cópias do filme (digitais) devem incluir o recurso em uma faixa de áudio
adicional , que será transmitida diretamente para fones de ouvido . Em terceiro
lugar entra a adaptação das salas de cinema."

57 .
Como é possível verificar a partir das i~formações expostas, o quadro que
se mostra é bastante preocupante na medida em que o cinema hoje se consubstancia num
do principais veículos de cultura. educação, lazer e informações cujo acesso é bastante
amplo e heterogêneo para as diversas classes sociais, sejam as mais favorecidas ou as mais
deficitárias. Assim, privar os deficientes visuais e auditivos do acesso às obras
cinematográficas significa privá-los de exercer em sua forma mais plena e irrestrita a sua
cidadania.
58.
Mais além, é notório o descompasso existente entre a realidade dos fatos, e
o conteúdo das normas jurídicas. É sabido também, que este descompasso não decorre de
simples inspiração do legislador no intento de produzir uma norma bem redigida, mas sim
de o Poder Público dar-lhe efetividade.
59.
Diante deste fator de discriminação no mundo dos fatos , isto é, a
desigualdade que permeia as relações sociais, tende o legislador, observados os preceitos e
fundamentos constitucionais, ajustar essa realidade iníqua ao que se consideraria ideal, por
meio de normas específicas que conferem um tratamento diferenciado a esta relação. Com
isso , faz-se efetivo o princípio da isonomia por meio da discriminação positiva, um dos
pilares sobre os quais a nossa estrutura político-jurídica se assenta.
60.
E essa discriminação positiva é imperiosa para que as pessoas com
deficiência auditiva e visual não sejam privadas do acesso às obras cinematográficas.
quando exibidas apenas em sua forma dublada e sem audiodescrição, circunstância
discriminatória, não albergada pelos valores e princípios da Constituição e do ordenamento
jurídico pátrio. Veja-se que o Poder Constituinte Originário consagrou como fundamento
da República Federativa do Brasil, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, donde
decorre os demais princípios e valores que disciplinam a plena integração das pessoas com
deficiênci a ao convívio social, em seus aspectos culturais, econômicos, consumeristas,
infraestrutura! etc.
61 .
Desse modo, a obrigatoriedade das salas de exibição prover as tecnologias
assi ti vas necessárias, janelas de libras, legendas descritivas e audiodescrição em todos
filmes distribuídos e exibidos é medida que se impõem corno instrumento hábil para
solução parcial do problema que aflige esta parcela da população, na medida em que,
re as
permitiria a compreensão do contexto da obra em relação aos diálogos mantidos
personagens através das narrações complementares durante a exibição do

~

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

18

62.
No caso da legendagem, isso é possível por meio de sua inserção nas obras
na forma "closed captions" (legendas ocultas), que, assim como ocorre em cópias
disponibilizadas para o uso doméstico, inserem as legendas mediante acionamento antes do
início do filme. Com isso, a pessoa com deficiência, mediante solicitação prévia, poderia
assistir a qualquer obra exibida em qualquer cinema do país. Isto é o que se depreende do
teor da decisão interlocutória na concessão de tutela antecipada proferida pelo juízo da 25ª
Vara Federal Cível da Capital, nos autos da Ação Civil Pública nº 000244497.2012.406.6100 (fl. 213):
"E mais: a própria Federação Nacional de Educação e integração dos Surdos
sugere a Closed Captions, como medida eficaz para inclusão do portador de
deficiência auditiva, citando o exemplo dos EUA (fls. 92/93). Por isso, em âmbito
de cognição sumária e tendo em vista as enormes repercussões que podem ter a
medida, examino a verossimilhança da alegação com vistas à concessão de tutela
de urgência parcial para inclusão de 'legendas ocultas' , como também sugerido
pela SAV (fl. 246)."

63 .
E nesse sentido, calha colacionar excerto da manifestação da Federação
Nacional de educação e Integração dos Surdos - FENEIS, mencionado na decisão
supracitada, com íntegra acostada às fls. 1871188 dos autos anexos:
"Concebido há mais de duas décadas nos EUA, este sistema de legenda ou
Closed Captions possibilita maior interação e participação dos deficientes
auditivos, num verdadeiro processo de inclusão social. Muito mais do que traduzir,
o closed captions busca retratar o que está sendo exibido na TV, em seus mínimos
detalhes: dos diálogos às narrações, passando pela ambiência e dando, por vezes
até mesmo o sentido ou o clímax de certas situações . Voltado prioritária e
inicialmente para deficientes auditivos, incluindo os idosos, o sistema possui
importantes aplicações. Um excelente instrumento para as pessoas que estejam
aprendendo ou praticando a leitura e a escrita portuguesa, ou mesmo
acompanhando um outro idioma . Considerado a forma mais eficaz para entreter e
informar o deficiente auditivo, o closed captions é também um recurso de grande
utilidade para exibições em locais públicos (bares, academia, hospitais) onde a
presença do áudio original da programação, normalmente, não é recomendada por
causar alguma interferência indesejada ."

64.
Conforme já exposto nesta inicial, não somente no que diz respeito à
legenda descritiva e à integração , por LIBRAS , mas tan1bém à audiodescrição, já existe
tecnologia disponível no mercado para viabilizar a acessibilidade de pessoas com
deficiência visual e auditiva às salas de cinema. Tais tecnologias são, inclusive, utilizadas
por redes multinacionais de cinema em outros países, a exemplo do Grupo Cinemark, que,
nos Estados Unidos informa. em seu site 5 , junto à programação de filmes exibidos, dados
sobre a disponibilidade dos recursos de audiodescrição, legendagem descritiva e close
caption, que podem ser verificados pela identificação de ícones posicionados junto ao
horário de exibição de cada filme (fls. 452/453).

65.
Anote-se que, segundo o Informe de Acompanhamento
ANCINE, o CINEMARK. ocupava em 2014 o topo do ranking do nú
exibição no parque exibidor brasileiro (fl. 393).
~ http://www.cinemark.com/theatre-detail.aspx? node id= ! 497&, _h_ttp_:_
//_
w_w_w_.c_i_ _ _ _ _ _ _ __
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66 .
Por outro lado, é abido que, sob a perspectiva sonora dos filmes, a
compreensão exata do contexto, do enredo, dos diálogos, está diretamente vinculada à
entonação da voz nos diálogos mantidos entre as personagens, as músicas que integram a
trilha sonora, bem como os efeitos sonoros decorrentes dos eventos demonstrados nos
filmes, o que não pode ser transmitido através das legendas convencionais.

É óbvio que jamais será possível expressar em palavras escritas (para os
67.
deficientes auditivos!) e faladas (para os deficientes visuais) aquilo que é transmitido pela
via sonora em sua exata dimensão , mas a possibilidade de descrever esses elementos, que
se mostram essenciais à plena compreensão do teor dos filmes , por legendas descritivas,
audiodescrição ou inserção de janela com intérprete da Língua Brasileiras de Sinais LIBRAS, cria um novo horizonte de possibilidades para os deficientes, de completa
integração e acesso a essa forma de cultura.
Acerca de tais tecnologias ass1stivas poder-se-ia indagar: por que
68.
disponibilizar em obras cinematográficas as formas de legendas descritivas, integração por
LIBRA e audiodescrição sendo que a primeira é menos custosa e já é o suficiente para
que os deficientes auditivos possam ter acesso pleno e irrestrito aos cinemas?
69.
A resposta decorre da constatação de que, além das legendas por óbvio, não
tomarem o cinema acessível às pessoas com deficiência visual, existem deficientes
auditivos sinalizados e os alfabetizados, sendo que os p1imeiros dependem de comunicação
exclusiva por meio da LIBRAS, existindo deficientes que são sinalizados, mas não são
alfabetizados, para os quais somente as legendas descritivas não propiciam a
acessibilidade. No ponto vale lembrar que:
Lei nº 10.436. de 24 de abril de 2002
Art. 1° E reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua
Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados.
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de
comunicação e expressão , em que o sistema lingüístico de natureza visua lmotora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de
transmissão de idéias e fatos , oriundos de comunidades de pessoas surdas do
Brasil.

70.
E confirmando esta informação, calha' trazer aos autos outro excerto
extraído da própria Análise de Impacto (AI) da ANCINE, acostada à 344:
"Dentro do grupo de deficientes auditivos, observe-se que há surdos sinalizados
(fluentes em LIBRAS , que podem ser ou não alfabetizados) e surdos oralizados
(alfabetizados, que podem conhecer ou não a linguagem de sinais) . Defi cientes
auditivos podem usar aparelhos auditivos ou implantes cocleares e, neste caso,
geralmente são alfabetizados , mas há surdos sinalizados que dependem
exclusivamente de LI BRAS .
Em reunião fomos informados que não existe no Brasil estimativa quanto ao
número de deficientes auditivos que não são capazes de ler e que, po nto,
dependem unicamente da LIBRAS como meio de comunicação."

'/!,.
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71.
Ainda, na já citada reportagem de fl . 369/372 6 há informações relevante
sobre o tema:
"De acordo com a coordenadora do Centro João Fischer, que atua na área de
surdez, Regina Célia Pereira, há a necessidade não apenas de manter os filmes
legendados, como também integrar uma janela de interpretação nas salas de
cinema . [ ... ]
Ela explica que a integração de libras ajudaria a todos a terem acesso ao cinema .
'O legendado ajuda a uma parcela , mas essa ação, a de por janelas de libras,
seria ainda melhor para que eles pudessem se divertir', explica ."

72.
Diante destas informações, chega-se a seguinte conclusão: como medida
imediata visando à integração do deficiente auditivo é necessário que se implante a
legendagem nos filmes na forma "Closed Caption', para que, mediante solicitação prévia
do deficiente auditivo quando da exibição do filme, seja acionada a legenda, para que
então possa acompanhar ao menos os diálogos mantido entre as personagens no decorrer
do filme.
Como solução mediata, visando o pleno acesso das pessoas com deficiência
72.
auditiva e visual às produções cinematográficas, faz-se necessário não só a inserção das
legendas no modo "Closed Caption", mais além, a introdução, ainda que nesta forma: a) de
legendas descritivas, capazes de descrever o som ambiente e a trilha sonora dos filmes, b)
a exibição de intérprete de sinais, a fim de viabilizar o acesso tanto dos deficientes
auditivos sinalizados, quanto dos oralizados; e c) de audiodescrição, narração, em língua
portuguesa, que deve integrar o som original da obra audiovisual, contendo descrições de
sons e elementos visuais, que ampliará o acesso das pessoas com deficiência visual.
Em qualquer dos cenários, imperiosa a necessidade de participação e
73.
adequação das salas de cinema - exibidoras, vez que no mercado de consumo de filmes
representam o agente que mantém contato direto com o público.

III - DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
74.
A promoção da inclusão social dos deficientes auditivos opera-se por
diversos modos dentre eles o fortalecimento do acesso à cultura informação e ao lazer.
como o acesso às obras cinematográficas e videofônicas, que hoje se consubstanciam em
importantes veículos cultural e de informação.
75.
Não bastasse a exclusão das pessoas com deficiências auditi va e visual do
convívio social, foi constatado que dentre este grupo da população brasileira. cuja soma já
é bastante expressiva, as crianças, adolescentes e idosos inflam expressivamente as
estatísticas. o que ratifica a legitimidade do Ministério Público Federal em atuar no
vertente caso, como ficará demonstrado.
76.
A partir do último censo (fls. 31 /61), destacou-se a incidência da defici · ia
nfu
auditiva em grupos de crianças e adolescentes, atingindo cerca de 791.400 (se
noventa e um mil e quatrocentos) pessoas· já em relação aos idosos, assim
nd·
6

Dispon ível em : <htt s://turismoada tado.wo rd ress. com/20 14111 107/ film es-d
ci nema/> - Acesso em 24 ago. 2015 .
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aqueles que possuem 60 anos ou mais o número é ainda mais alarmante na medida em que
atinge parcela significante da população brasileira, alcançando o patamar dos 4.446 .241
(quatro milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil duzentos e quarenta e um) pessoas,
como verifica-se na tabela elaborada a partir de dados epigrafados na planilha do censo de
201 O acostada à fl . 32:
Incidência de Deficiência Auditiva em Crianças e Adolescentes

1

1

Grupos de Idade

1
1

Não Consegue de
Modo Algum

Grande Dificuldade

Alguma Dificu ldade
1

1

O a 4 anos

13.593

10.996

54.453

5 a 9 anos

16.494

31 .976

184.925

10 a 14 anos

22 .379

45 .914

235.471

15 a 17 anos

14.373

27.442

133.384

Total

66.839

116.328

608.233

1

1

Incidência de Deficiência Auditiva em Idoso
Grupos de Idade

Não Consegue de
Modo Algum

Grande Dificuldade

Alguma Dificuldade

60 a 64 anos

13.267

141 .022

686 .776

65 a 69 anos

11 .925

147.136

678.305

70 a 74 anos

10.571

164.179

669.689

75 a 79 anos

10.000

169.752

561 .265

80 anos ou mais

26 .618

373 .207

782.529

Total

72.381

995 .296

3.378 .564

i

1

1

1

1

1

1

1

1

~

77.
Com relação à incidência de deficiência visual, os números sobem
expressivamente. Deficiências visuais atingiam, em 2010, cerca de 3.397.941 (três
milhões, trezentos e noventa e sete mil novecentas e quarenta e uma) pessoas entre O e 17
anos. Entre os idosos, o número chegava a 9.007.676 (nove milhões, sete mil, seiscentos e
setenta e seis) pessoas. Novamente, as informações podem ser melhor visualizadas na
tabela elaborada a partir de dados epigrafados na planilha do censo de 2010 acostada à fl.
32:
.
Incidência de Deficiência Visual em Crianças e Adolescentes
1

Grupos de Idade

Não Consegue de
Modo Algum

Grande Dificuldade

Algum a Dificuldade

O a 4 anos

20.935

24.707

122.581

5 a 9 anos

21.407

97.719

670.799

1

1

10a14anos

1

24 .058

175.176

14.475

117.495

~-

15a17anos

1

1

1

1.286.971

---

B_V-,618

r--~~~~~~~~~~~~~~~.--~~~~~~~~~---,7-9<;'--~~~~

Total

80.875

415.097

MINI STÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADO RIA REG IONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

22

Incidência de Deficiência Visual em Idoso
Grupos de Idade

Não Consegue de
Modo Algum

Grande Dificuldade

Alguma Dificuldade

60 a 64 a nos

25.855

527.765

2.258 .647

65 a 69 anos

24.058

458.022

1.748 .246

70 a 74 a nos

23.652

426.442

1.381 .745

75 a 79 a nos

24.466

353.344

947.089

80 anos ou mais

65 .840

544 .962

1.016.924

Total

163.871

2.343.535

6.500.270

1
1

·-

78.
Corroborando os dados referentes à incidência de deficiência auditiva
população Brasileira, a Sociedade Brasileira de Otologia, em resposta acostada
Inquérito Civil nº 1.34.001.000150/2004-41 , que culminou na Ação Civil Pública
0002444-97.2012.4.03 .6100 trouxe dados ainda mais alarmantes, no que tange
prevalência da deficiência auditiva na população infantil (fl. 190/191 ):

na
ao
nº
à

Crianças Nascidas
por Ano

Prevalência da Perda
Infantil

Nº Total de
Deficientes Auditivos

Berçário Normal

3.600 .000

3 : 1.000

10.800

Berçário de Alto
Risco

400.000

30: 1.000

12.000

Total

4.000 .000

5,7 : 1.000

22.800

1

79.
Ainda, traz dados significativos afirmando que , segundo a OMS, a
deficiência auditiva atinge 15 milhões de brasileiros, sendo que 5, 7 milhões possuem
deficit de audição significativo. ,Não obstante, em relação à população idosa, 70% é
acometida pela deficiência, o que corresponde a ao menos 1O milhões de pessoas no país
(fl. 192).
80.
Não bastasse essa população ser excluída por fatores históíicos, econômicos
e sociais, a deficiência auditiva e visual que acomete parcela elevada desse grupo
vulnerável e, especialmente no que diz respeito aos idosos, acaba por criar mais um
obstáculo à efetivação de direitos fundamentais, motivo pelo qual é imperioso destacar que
situações desta natureza não ficaram ao desamparo da Magna Carta.
81.
A Constituição Federal, em seus arts. 127 e 129, ao tratar das funções
institucionais do Ministério Público, dispõe ser essa instituição parte legítima para
defender os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados
na Constituição promovendo as medidas necessárias a sua garantia e promover o ·
rit
civil e a ação civil pública, para a proteção de outros interesses difusos e col

82.

A Lei Complementar 75/93 , por seu turno prevê:
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Art. 5° São funções institucionais do Ministério Público da União:
1- a defesa da ordem jurídica , do regime democrático, dos interesses sociais e dos
interesses individuais indisponíveis, considerados , dentre outros, os seguintes
fundamentos e princípios:
(". )
c) os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil ;
li - zelar pela observãncia dos princípios constitucionais relativos:
(".)
d) à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, à ciência e à
tecnologia, à comunicação social e ao meio ambiente;
Ili - a defesa dos seguintes bens e interesses:
(... )
e) os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas ,
da familia , da criança , do adolescente e do idoso;
IV - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União, dos serviços de
relevãncia pública e dos meios de comunicação social aos princípios, garantias ,
condições , direitos, deveres e vedações previstos na Constituição Federal e na lei ,
relativos à comunicação social ;
V - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de
relevância pública quanto: a) aos direitos assegurados na Constituição Federal
relativos às ações e aos serviços de saúde e à educação;
Art. 6° Compete ao Ministério Público da União:
VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para:
a) a proteção dos direitos constitucionais ;
(." )
c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos , relativos
às comunidades indígenas, à familia , à criança , ao adolescente, ao idoso , às
minorias étnicas e ao consumidor;
d) outros interesses individuais indisponíveis , homogêneos , sociais, difusos e
coletivos;

83.
Essa mesma atribuição é consagrada no inciso IV, do art. 25 , da Lei nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), ao impor a incumbência de
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, prevenção e reparação
dos danos causados ao meio ambiente, ao conswnidor aos bens e direitos de valor
artístico. estético, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e
individuais indisponíveis e homogêneos e, especificamente na tutela de direitos das
pessoas com deficiência. consoante aii. 3°, da Lei nº 7.853/89 e art. 79. § 3°. Lei nº
13.146/2015.
84.
P01ianto, diante da missão institucional outorgada constitucionalmente ao
Ministério Público Federal para atuar na tutela de direitos difusos, coletivos e individuais
indisponiveis, em função da população que apresenta· deficiência auditiva e visual. em
especial em relação à criança ao adolescente e ao idoso, verifica-se a existência de
contornos que delineiam e legitimam a atuação deste Órgão Ministerial no intento de
promover a inclusão social dessas pessoas da forma mais ampla e irrestrita possível.

IV - DA LEGITIMIDADE PASSIVA E DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO
85 .
A União foi incluída como ré na presente ação haja vi
que na sua
estrutura, comporta como entidade da Administração Direta o M' ·
Cultura, a
ção e implementação
quem compete, por meio do Conselho Superior do Cinema, a fom

?ª
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de políticas públicas ativas, como bem definido pelo art. 1º do Decreto nº 4.858 , de 13 de
outubro de 2003:
Art. 1º O Conselho Superior do Cinema, órgão colegiado integrante da estrutura
básica do Ministério da Cultura, criado pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.2281, de 6 de setembro de 2001 , tem por finalidade a formulação e a implementação
de políticas públicas ativas, para o desenvolvimento da indústria cinematográfica
nacional, competindo-lhe: (Redação dada pelo Decreto nº 7.000. de 2009).
1 - formular a política nacional do cinema;
("' )
IV - acompanhar a execução das políticas estabelecidas nos incisos anteriores;

86.
Disso decorre que as políticas adotadas para o desenvolvimento da indústria
cinematográfica devem estar em consonância com todo o sistema jurídico-constitucional.
na medida em que é necessário uma interpretação sistemática do conjw1to de normas e
regras constitucionais e infraconstitucionais para que então se possa atingir os objetivos
almejados pela Carta Magna.
87.
A inobservância das normas protetivas e de integração das pessoas com
deficiência fere o próprio Estado Democrático de Direito, alicerçado que é sobre o
princípio da dignidade da pessoa humana, motivo que enseja a intervenção estatal para
solucionar esta situação anômala ao nosso ordenamento jurídico.
88.
Os grupos de exibidoras ora arrolados, que concentram mais de 75 % das
salas de cinemas espalhadas pelo Brasil (segundo informação extraída de pesquisa
realizada pela ANCINE acostada à fl. 393), foram incluídas no polo passivo da presente
ação tendo em vista sua responsabilidade pela exibição de filmes com legendas descritivas.
inserção de janela de Libras e audiodescrição.
89.
Isso porque, como ficou demonstrado, ainda que as distribuidoras de filmes
disponibilizem cópias dos filmes nas versões dubladas e legendadas, cabe às exibidoras. a
partir das peculiaridades da localidade em que serão exibidos os filmes, optar por qual das
versões exibir e adequarem-se para a exibicão de filmes com audiodescricão.
90.
Portanto, na medida em que optam em exibir exclusivamente filmes no
formato dublado, criam barreiras intransponíveis para pessoas que possuem os mais
variados graus de deficiência auditiva.
Na mesma linha, barreiras são criadas para pessoas com deficiência visual.
91.
situação que se mantém enquanto as exibidoras não implementam os meios necessário e
não tornan1 disponíveis exibições de filmes com audiodescrição .
Por derradeiro, atendendo ao disposto no art. 109, inciso I da Constituição
92.
Federal, demonstrado o interesse da União no caso em tela, bem como a omissão de órgão
da administração pública federal direta, no caso o Ministério da Cultura e
el
Superior de Cinema, na efetivação dos direitos das pessoas com defic· cia~~.,_.,~,
auditiva, a competência para o julgamento é da Justiça Federal.
A
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IV - DO DIREITO
93.
O art. 1° da Constituição Federal de 1988 estabelece os princípios estruturais
pelos quais a República Federativa do Brasil assentará o seu sistema poUtico-jurídico.
elencando dentre eles a cidadania e a dignidade da pessoa humana:
Art. 1° A República Federativa do Brasil , formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal , constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos :
(... )
li - a cidadania
Ili - a dignidade da pessoa humana ;
9-L
Cumpre nesse ponto ressaltar que a cidadania não está atrelada
exclusivamente ao exercício dos direitos políticos, assim como a dignidade da pessoa
humana não compreende um conceito abstrato para concretização no decurso do tempo,
como extrai-se da lição do Professor Dirley da Cunha Junior:
"A cidadania como fundamento do Estado não se reduz ao conceito de nacional
no gozo de direitos políticos (a chamada cidadania política prevista no art. 14). É
muito mais do que isso, pois visa qualificar todas as pessoas como titulares de
direitos frente ao Estado , reconhecendo o indivíduo como parte integrante e
indissociável da sociedade.
A dignidade da pessoa humana assume re'levo como valor supremo de toda a
sociedade para o qual se reconduzem todos os direitos fundamentais da pessoa
humana. É uma 'qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da
comunidade , implicando, neste sentido , um complexo de direitos e deveres
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais
mínimas para uma vida saudável , além de propiciar e promover sua participação
ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão
com os demais seres humanos"'. (CUNHA, Dirley da Júnior. Curso de direito
constitucional. 9ª ed . Juspodivm. Salvador, BH : 2015. pág . 443) .

95.
Segue ainda o art. 3° que elenca os objetivos da República Federativa do
Brasil, dentre os quais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e a promoção
do bem de todos sem qualquer discriminação, como decorre da interpretação dos incisos II
e IV do citado dispositivo:
Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil :
1 - construir uma sociedade livre, justa e solidária ;
( ... )
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem , raça , sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação . .

Com essas considerações, é possível firmar algumas premissas:
96.
primeiramente, a cidadania, tal como concebida pelo art. 1. 0 • III da CF/1988. titul · da
por todo o integrantes da sociedade. reconhece no indivíduo a legitimida
direitos e assumir obrigações verticalmente (em relação ao Estado), e
relação a outros particulares).
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97.
Assim a dignidade da pessoa humana passa a ser concebida corno o
exerc1c10 do conjunto de direitos fundamentais, que não resta satisfeita com o mero
provimento das condições mínimas de subsistência humana. Hodiemamente, este conceito
é no sentido de que tal princípio resta efetivado através do exercício amplo e irrestrito dos
direitos fundamentais, que são, em verdade faces que, impressas no indivíduo, exprimem
as condições necessárias para que se verifique o atendimento aos preceitos da dignidade da
pessoa humana.
98.
Neste ínterirn, não menos verdade é que, a privação de um desses direitos
fundamentais, que se desdobram como vértices da dignidade da pessoa humana, importa a
própria depreciação do ser humano enquanto gênero, motivo qual faz-se imprescindível o
alinhan1ento da realidade aos preceitos constitucionais ora arguidos.
99.
É de se notar também que, embora os direitos fundamentais tenham sido
densificados no Título II da Constituição Federal, que cuida "Dos Direitos e Garantias
Fundamentais'', eles também foram registrados em outras passagens do texto
constitucional, a exemplo do direito e garantia de acesso à cultura, tratado no art. 23, V e
art. 215 e seguintes (como dever do poder público, de todos os entes federativos para todos
os cidadãos), no art. 227 (a especialmente para crianças e adolescentes), no art. 230 da
Magna Carta (especialmente para os idosos). Portanto o dever do Estado de propiciar o
acesso à cultura, e o direito subjetivo dos cidadãos de a ela ter acesso, são premissas
inguestionáveis, pois decorrem diretamente de mandamentos constitucionai
expressos e explícitos gue, cabe sempre realçar, não podem ser encarados como meras
recomendações a serem cumpridas somente quando e como vierem a definir a
autoridades públicas de plantão, considerada a forca normativa da constituição, cuja
vigência já ultrapassa 26 {vinte e seis) anos, a denotar a mora incompreensível do
poder público. Sobre o tema anot~ André Ramos Tavares que:
[... ]
Por fim , resta insistir no caráter normativo dos preceitos fundamentais . Partindo do
pressuposto de que os preceitos fundamentais da Constituição apresentam-se
como uma categoria autônoma formada por princípios e por regras constituciona is,
nos termos acima especificados, tem-se de, agora, assinalar a função que
cumprem dentro do ordenamento jurfdico , sublinhando, principalmente, a eficácia
dos princípios fundamentais .
Enquanto expressão direta das idéias fundamentais do ordenamento jurfdico , não
podem deixar de ser consideradas como fontes imediatas das demais normas. Se
é certo que, por vezes , muitos dos preceitos fundamentais são utilizados pela
hermenêutica constitucional , ou seja, apresentam , marcadamente, uma função
interpretativa, nem por isso deixam de apresentar, simultaneamente , a função de
fonte do Direito.
De outra parte, não se apresentam tampouco como simples normas
programáticas, pautas ou como meras aclamações de desejos inalcançáveis,
conselhos, antes sendo imediatamente aplicáveis e exigíveis. Ainda que
concentrem grande carga valorativa , os preceitos fundamentais principiológicos
não podem ter sua eficácia normativa afastada.
Tanto é assim que a Constituição brasileira chegou a formular uma medida judicial
específica para fins de conferir a necessária guarida a estes preceitos
fundamentais , quando descumpridos por aqueles que estariam obrigados a seguilos (a argüição) .
São prescrições juríçiicas inafastáveis, ainda quando reveladas como princí ·
programáticos da Constituição. Não poderia vingar a tese - que teve co
nf e
as normas principiológicas - da falta de carga normativa de ai
preceitGS.,,.
quando a própria Constituição tem criado determ inados
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combater o descumprimento de seus preceitos fundamentais , sem qualquer
discriminação quanto a estes. Não são, pois, meros "conselhos" ou
"recomendações", ou mesmo "faculdades" dirigidas aos Poderes Públicos
[... ]
Não se pode , portanto, negar valor normativo (e todas conseqüências que esta
posição desencadeia) aos preceitos fundamentais da Constituição de 1988.
Quanto às regras, que se apresentem como integrantes da noção de "preceitos
fundamentais" é preciso insistir que todas elas , igualmente, possuem suficiente
força normativa . Assim ocorre com as regras concretizadoras de direitos humanos,
bem como com aquelas instituidoras da partilha entre os poderes. Acentua-se ,
neste estudo, que tanto umas quanto as outras gozam de força normativa embora nem sempre tenha sido assim quanto às primeiras.
Aliás , se alguma distinção houvesse de ser feita quanto à força normativa dos
preceitos fundamentais , seria para colocá-los em posição de destaque em relação
aos demais, senão por outros motivos, ao menos por terem sido dotados de
medida própria e específica para sua imposição, já que revelam os mais
fundamentais valores para o Direito positivo de dado país .7

100.
Considerado tal quadro, pode-se afirmar que, a ausência de legendas em
filmes, que são exibidos somente na forma dublada enquanto filmes estrangeiros, ou
mesmo nos filmes nacionais, que em razão do seu áudio original em regra prescindem de
legenda ou audiodescrição acabam por ocasionar a privação das pessoas com deficiência
visual e auditiva ao acesso às obras cinematográficas veiculadas pelos cinemas como bem
restou demonstrado na exposição fática, ou seja, vedação a uma das mais impo1iantes
expressões da cultura, que inclusive detém especial linha de financiamento do Banco
acional de Desenvolvimento Social - BNDES, conforme infmmações de sua homepage,
na internet:
[ ... ]
Dentre as maiores riquezas do Brasil estão, sem dúvida , suas várias formas de
expressão cultural. A diversidade cultural do País é um grande ativo a ser
empregado em prol do seu desenvolvimento socioeconômico sustentável.
A economia da cultura é um setor estratégico e dinâmico, tanto pelo ponto de vista
econômico como sob o aspecto social. Suas diversas atividades geram trabalho ,
emprego , renda e são capazes de propiciar oportunidades de inclusão social , em
particular para jovens e minorias , devido à sua característica intrínseca de atuar
com a diversidade.
Baseados em criatividade, ideias, conceitos e valores geradores de propriedade
intelectual , os bens e serviços culturais são ativos intangíveis que integram a
chamada "ecoBNDES Cultura: Apoio ao Restauro do Patrimônio Brasileironomia
do conhecimento", base de sustentação das economias nacionais .
[ ... ]
O Programa BNDES para o Desenvolvimento da Economia da Cultura (BNDES
Procult) financia projetos de investimentos e planos de negócio das empresas
atuantes nas cadeias produtivas da economia da cultura , como audiovisual ,
editorial , música , jogos eletrônicos e artes visuais e performáticas .
No segmento audiovisual , as empresas podem ainda contar com recursos não
reembolsáveis de forma complementar ao financiamento em casos e
clfic s:-

[ ... ]ª

7

TAVARES. André Ramos. A categoria dos preceitos fundamentais na Co

1ção brasileira. Revista de

Direito Constilllcional e Internacional, São Paulo, v. 34, n. 1, p. l 05-133 , 2001.
8

Oi ponível em : <http://www.b nde .Qov.br/SireBNDES/bndes/bndes pt/Areas de Atuacao/Cultura/> Acesso em : 22 abr. 2016
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101.
Neste raciocm10, pode-se afirmar inicialmente que: a) as pessoas com
deficiência auditiva e visual têm limitado o exercício de sua cidadania, porquanto apesar de
titulares de direitos sob a perspectiva vertical e horizontal, encontram-se privados do
acesso à cultura, à informação e ao lazer, veiculados por meio das obras cinematográficas e
videofônicas; b) a inação do Poder Público, bem como o desdém da iniciativa privada
(distribuidoras e exibidoras) para com esse público constitui-se em verdadeiro óbice para a
consecução dos objetivos da República Federativa do Brasil no intento de promover uma
sociedade livre, justa e igualitária em prol do bem de todos; c) em razão da limitação de
acesso aos direitos fundamentais da informação (art. 5. 0 XIV da CF), lazer (art. 6.° CF) e
cultura (arts. 23, V e 215, CF), verifica-se ofensa ao próprio princípio da dignidade da
pessoa humana, que, como já demonstrado, consubstancia-se no exercício pleno, regular e
irrestrito dos Direitos Fundamentais.
102.
Ainda no plano Constitucional, há que se mencionar a hierarquia
constitucional de tratados que versam sobre Direitos Humanos, quando intemalizados com
a observância formal do rito estabelecido para as Emendas Constitucionais, hipótese essa
em que o tratado adquire status constitucional, formando o denominado Bloco de
Constitucionalidade, confo1me determina o art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988:
Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
§ 3° Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados,
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela
Emenda Constitucional'nº 45. de 2004) (Atos aprovados na forma deste pará2rafo)

103.
Nesta perspectiva cabe destacar o Tratado Internacional sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência e o seu Protocolo Facultativo, assinado em Nova York, em 30
de março de 2007, integrado ao direito pátrio (Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de
2008 , e Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009) em consonância com o rito apontado,
aprovação com quorum qualificado de três quintos dos votos. em dois turnos, em cada
Casa do Congresso Nacional (aliás o único tratado internacional que, no direito pátrio,
detém tal atributo 9), integrando, portanto, o núcleo normativo da Constituição Federal.
104.
Deveras, pois sendo internalizado ao ordenamento jurídico interno por este
rito, essa consequência é indiscutível , segundo ensina Dirley da Cunha Júnior. que:
"Podemos defender, tranquilamente, já à vista do direito constitucional pátrio, que a
constitucionalização dos direitos fundamentais produz as seguintes consequências: a) as
normas que os reconhecem situar-se-ão no escalão máximo do ordenamento jurídico
positivado, não podendo ser contrariadas por nenhuma outra; b) essas normas se submetem
ao processo complexo e agravado de reforma constitucional, servindo de limites formais
para o exercício do poder de reforma da Constituição; c) tais normas funcionam, adernai .
como limites materiais do próprio poder reformador, já que não podem ser abolidas do
sistema constitucional; d) elas são dotadas de imediata aplicabilidade e vinculatividade dos
poderes públicos, constituindo parâmetros de escolhas, decisões, ações e controle dos
órgãos legislativos, administrativos e jurisdicionais, e, finalmente. e) são protegid~y.través
do controle de constitucionalidade dos atos comissivos e omissivos do poder · ~éo,
o
seu dever de regulá-las, quando carentes de regulação ou simplesmente a o eten 1
9

Disponível em: <hrt ://www4. lanalto.gov.br/legislacao/internacional/tratado -e
constitucionais- (> - Acesso em 22 abr. 2016
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regulá-las." (CUNHA, Dirley da Júnior. Curso de direito con titucional. 9° ed.
Juspodivm. Salvador, BH: 2015. pág. 500).

105.
Tecidas essas considerações iniciais, é possível. doravante, discorrer sobre a
relação os direitos assegurados pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e o seu Protocolo Facultativo, e a obstaçulização do acesso dos deficientes
auditivos e vi uais aos filmes exibidos em cinemas, na medida em que, em virtude de sua
natureza fundamental. tais direitos a seguir declinados, possuem aplicabilidade imediata.
106.
Assim, logo no artigo 3. 0 , são mencionados os princípios que informam as
disposições do referido tratado, enfatizando-se a plena inclusão na sociedade e promoção
da acessibilidade:
A11igo 3
Princípios gerais
Os princípios da presente Convenção são:
( .. .)
c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade:
( ...)
f) A acessibilidade;

107.
Em sequência, o art. 4. 0 estabelece as obrigações dos Estados signatários,
dentre as quais destacando-se:
Artigo 4
Obrigações gerais
l .Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais por. todas as pessoas com deficiência, sem
qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados Parte e
comprometem a:
a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza,
necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção;
( .. .)

e) Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada em
deficiência, por parte de qualquer pessoa, organização ou empresa privada;
( .. .)

g) Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento. bem como a disponibilidade e o
emprego de novas tecnologias. inclusive as tecnologias da informacão e comunicacão,
ajudas técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas, adequados a pessoas
com deficiência, dando prioridade a tecnologias de custo acessível;
h) Propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a respeito de ajudas
técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas, incluindo novas tecnologia
bem como outras formas de assistência, serviços de apoio e instalações;
2.Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado Parte se compromete
éssano, no
a tomar medidas, tanto quanto permitirem os recu.rsos disponíveis e, quando
âmbito da cooperação internacional, a fim de assegurar progressivam
pleno exercício
desses direitos, sem prejuízo das obrigações contidas na prese
~ en ão que forem
imediatamente aplicáveis de acordo com o direito intemaciona .
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108.
Conjugando-se os princ1p10s gerais que norteiam o presente Tratado
Internacional às obrigações gerais assumidas pelos Estados signatários, têm-se que houve a
preocupação de promover o aces·so das pessoas deficientes aos meios de comunicação.
consistindo tais princípios em verdadeiras obrigações atribuídas aos respectivos Estados,
bem como a iniciativa privada, na medida em que existe uma subordinação desta ao
ordenamento jurídico do Estado.
109.
Neste ínterim, direcionando normas tendentes a proporcionar a
acessibilidade plena e irrestrita das pessoas com deficiência, o Tratado cuidou de
especificar diretrizes a fim de promover o acesso não só às instalações, mas também aos
serviços e tecnologias, como bem descrito pelo art. 9. 0 :
Artigo 9
Acessibilidade
1.A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e
participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as
medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas , ao meio físico , ao transporte,
à informação e comunicação. inclusive aos sistemas e tecnologias da informação
e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou
de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão
a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão
aplicadas, entre outros, a:
( .. .)
b) Informações, comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e
serviços de emergência.
2.0s Estados Partes também tomarão medidas apropriadas para:
a) Desenvolver, promulgar e monitorar a implementação de normas e diretrizes
mínimas para a acessibilidade das instalações e dos serviços abertos ao público
ou de uso público :
b) Assegurar que as entidades privadas que oferecem instalações e serviços
abertos ao público ou de uso público levem em consideração todos os aspectos
relativos à acessibilidade para pessoas com deficiência ;

( ... )
f) Promover outras formas apropriadas de assistência e apoio a pessoas com
deficiência , a fim de assegurar a essas pessoas o acesso a informações:
g) Promover o acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias
da informação e comunicação, inclusive à Internet;
h) Promover, desde a fase inicial, a concepção, o desenvolvimento, a produção e a
disseminação de sistemas e tecnologias de informação e comunicação, a fim de
que esses sistemas e tecnologias se tornem acessíveis a custo mínimo .

11 O.
É de notória clarez~ que, em virtude das limitações fisicas e sensoriais, as
pessoas com deficiência, consideradas tais contingências, são segregadas do convívio
social. Isto toma-se ainda mais evidente no vertente caso, porquanto os filmes são
verdadeiras mercadorias, bens culturais, mas, por assim dizer, de consumo. E tendo em
vista a clarividência da sociedade consumerista, privar os deficientes auditivos ignifica
privá-los de acesso às mercadorias produzidas pela sociedade, e por corolár·
convívio social. E neste sentido, é vedado ao fornecedor de produtos
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no mercado de consumo produtos ou serviços em desacordo com normas expedidas pelos
órgãos oficiais competentes:
Art. 39 . É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas
abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884 , de 11 .6.1994)
(... )
VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo
com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou , se normas
específicas não existirem , pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Conmetro);

111.
Com efeito, com o fim de impedir que esta segregação, consequência das
limitações físicas ou sensitivas, ocorra, é que o art. 19 discorre acerca da
imprescindibilidade da independência da pessoa deficiente, com o mister de promover sua
inclusão na sociedade:
Artigo 19
Vida independente e inclusão na comunidade
Os Estados Partes desta Convenção reconhecem o igual direito de todas as
pessoas com deficiência de viver na comunidade, com a mesma liberdade de
escolha que as demais pessoas, e tomarão medidas efetivas e apropriadas para
facilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo desse direito e sua plena
inclusão e participacão na comunidade, inclusive assegurando que:
c) Os services e instalacões da comunidade para a populacão em geral estejam
disponíveis às pessoas com deficiência , em igualdade de oportunidades, e
atendam às suas necessidades.

112.
Com efeito, não se pode conceber, que passados seis anos da intemalização
do presente tratado que, especificamente abordou a matéria e mais de vinte e seis anos da
promulgação da Constituição Federal, que cuidou por meio de di versos dispositivos sobre
a promoção dos direitos dos deficientes, o consumo de filmes esteja obstaculizado à
parcela da população com deficiência auditiva e visual.
113.
As obras cinematográficas e videofônicas são concebidas. ainda, como
decorrência da liberdade de expressão e de opinião, que em verdade compreendem uma via
de mão-dupla. isto é importam o direito de expressar a parte sensitiva humana por meio de
obras de arte, música. literatura artes plásticas, e, hodiemamente, o cinema, e ainda de ter
acesso ao produto dessa expressão, que se materializa nesses produtos culturais; assim
como às informações, isto é, à transmissão de fatos a fim de pulverizar a cultura e o
conhecimento, e, na via de mão-contrária, o direito de acesso ao conhecimento e a cultura.
propagados por meio da informação.
Art. 5. 0 •.•
(... )
IX - é livre a expressão da atividade intelectual , artfstica , cientifica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença ;
( ... )
.
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resgu
quando necessário ao exercício profissional ;
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114.
E sob este vértice, resta nítida a importância das obras cinematográficas e
videofônicas não só como mercadorias oferecidas ao consumo, mas muito mais que isso,
como produto da liberdade de expressão, consubstanciando-se numa obra cultural, bem
como produto de transmissão de conhecimento, materializando-se na liberdade de
informação.
115.
Com tal efeito, o art. 21 do Tratado de Nova York cuida especificamente do
direito de acesso a estes direitos fundamentais por parte dos deficientes, como denota-se da
literalidade do texto do art. 21 :
Artigo 21
Liberdade de expressão e de opinião e acesso à informação
Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar que as
pessoas com deficiência possam exercer seu direito à liberdade de
expressão e opinião, inclusive à liberdade de buscar, receber e compartilhar
informações e idéias, em igualdade de oportunidades com as demais
pessoas e por intermédio de todas as formas de comunicação de sua escolha,
conforme o disposto no Artigo 2 da presente Convenção , entre as quais:
a) Fornecer, prontamente e sem custo adicional. às pessoas com deficiência,
todas as informações destinadas ao público em geral, em formatos
acessíveis e tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de deficiência;

b) Aceitar e facilitar, em trâmites oficiais, o uso de línguas de sinais, braille,
comunicação aumentativa e alternativa , e de todos os demais meios, modos e
formatos acessíveis de comunicação, à escolha das pessoas com deficiência ;

116.
Em que pese a liberdade de expressão e de opinião ser concebida aqui como
elementos constitutivos do direito à cultura, cuja magnitude outrossim é dita como de
natureza fundamental vez que imprime na pessoa todo um processo evolutivo-construtivo
do conhecimento e saber de um povo, expresso no vertente caso por obras
cinematográficas e videofônicas em razão da importância deste princípio sintetizado numa
norma de cunho fundamental, a Convenção, em seu art. 30, cuidou especificamente deste
assunto:
Artigo 30
Participação na vida cultural e em recreação, lazer e esporte
1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência de
participar na vida cultural, em igualdade de oportunidades com as demais
pessoas, e tomarão todas as medidas apropriadas para que as pessoas com
deficiência possam:
a) Ter acesso a bens ·culturais em formatos acessíveis;
b) Ter acesso a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades
culturais. em formatos acessíveis ; e

117.
Pois bem, a partir desta articulação de normas de índole eminentemente
constitucional, restou esclarecido que as pessoas com deficiência auditiva e visual têm sim
o direito de acesso ao cinema, que se consubstancia na materialização de expressão
cultural, formada pela conjugação do direito de acesso à expressão cultura~infé
surgindo, portanto, o dever do Poder Público fiscalizar a efetiva ão des.teS" cfu
s.
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exibidoras e distribuidoras em adequar-se a estas disposicões vez que existe tecnologia
para tanto.
118.
Ademais é preciso não olvidar, sob tal perspectiva, que a Constituição
Federal, quando promulgada em 1988, já contemplava este direito, sendo que, no ano
seguinte, por meio de legislação ordinária, cuidou o legislador de disciplinar o disposto
nestes postulados constitucionais especificando a matéria por meio da Lei 7.853 , de 24 de
outubro de 1989 que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, que em seu art. 2. 0 ,
caput, dispõe sobre a obrigatoriedade de atuação do Poder Público na efetivação dessas
medidas:
Art. 2° Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à
educação , à saúde , ao trabalho, ao lazer, à previdência social , ao amparo à
infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis,
propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico .

119.
Regulamentado a Lei 7.853/89, o Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de
acional para a Integração da Pessoa Portadora de
1999 dispõe sobre a Política
Deficiência. que em seu art. 46, inciso I estabelece a obrigatoriedade do Poder Público em
promover o acesso aos meios de comunicação social:
Art. 46 . Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e
indireta responsáveis pela cultura , pelo desporto, pelo turismo e pelo lazer
dispensarão tratamento prioritário e adequado aos assuntos objeto deste Decreto,
com vista a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:
1 - promover o acesso da pessoa portadora de deficiência aos meios de
comunicação social;

120.
Devera , restou claro que a om1ssao do Poder Público em fiscalizar a
promoção da acessibilidade e inclusão social das pessoas com deficiência não encontra
amparo ao argumento de inexistência de norma regulamentadora na medida em que, após a
promulgação da Constituição Federal, logo em 1989, o legislador ordinário cuidou de
traçar diretrizes especificas para a consecução deste direito, que não se limitou a estas
normas.
121.
Assim é que, após mais de uma década, a Lei 10.098, de 19 de dezembro de
2000 cuidou de traçar diretrizes para a promoção de acessibilidade das pessoas com
deficiência. Especialmente no que tange ao direito de acesso aos meios de comunicação,
sendo explicita ao estabelecer em seu art. 17 e 19 que:
Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e
estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os
sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência
sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso
à informação, à comunicação , ao trabalho, à educação , ao transporte, à cultura , ao
esporte e ao lazer.
Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adota -o plano
de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguage
e sinais ou
outra subtitulação , para garantir o direito de acesso à in
ção às pessoas
portadoras de deficiência auditiva , na forma~ no prazo
v
regulamento .
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122.
Com efeito, dando executoriedade às normas citadas, o Decreto nº 5 .296, de
02 de dezembro de 2004, traz em seu art. 53 § 2. 0 , recursos mínimos que visam a
acessibilidade de surdos e deficientes visuais às obras cinematográficas e videofônicas,
como é possível verificar da transcrição do texto que segue:
Art. 53. Os procedimentos a serem observados para implementação do plano de
medidas técnicas previstos no art. 19 da Lei nº 10.098. de 2000., serão
regulamentados, em norma complementar, pelo Ministério das Comunicações.
(Redação dada pelo Decreto nº 5.645, de 2005)

§ 2º-A regulamentação de que trata o caput deverá prever a utilização, entre
outros, dos seguintes sistemas de reprodução das mensagens veiculadas para as
pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual:
111 -

a subtitulação por meio de legenda oculta;
a janela com intérprete de LIBRAS; e

Ili - a descrição e narração em voz de cenas e imagens.

123.
Portanto referido Decreto, que data de dezembro de 2004, já regulamentava
os meios pelos quais seria exigível a integração dos deficientes sensitivos auditivos e
visuais aos meios de comunicação, que, conforme apontado nos incisos, consistiriam na a)
inserção de legenda oculta (Closed Caption)· b) janela com intérprete; c) audiodescrição.
124.
Não bastasse essa robusta fundamentação alicerçada em premissas
constitucionais e infraconstitucionais, foi sancionada a Lei 13.146, em 06 de julho de 2015,
denominado Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem por finalidade justamente a
promoção da acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, com vista a obter a sua
efetivação da maneira mais célere e apropriada possível, como bem depreende-se de seu
art. l.º:
Art. 12 É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência) , destinada a assegurar e a promover, em
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por
pessoa com deficiência , visando à sua inclusão social e cidadania.

125.
Esse novel diploma legal, no que se refere à cultura. dispõe expressamente
sobre a acessibilidade ao cinema. devendo as produtoras e exibidoras disporem de
tecnologias inclusivas. como bem depreende-se dos arts. 42 e 44. §5. 0 :
Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura , ao esporte, ao turismo e ao
lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido
o acesso:
(" .)

li - a programas de televisão, cinema , teatro e outras atividades culturais e
desportivas em formato acessível; e

(... )
§ 1) É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formater"ãeessível à
pessoa com deficiência, sob qualquer argumento , inclusive
proteção dos direitos de propriedade intelectual. (g.n.).
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§ 2° O poder público deve adotar soluções destinadas à eliminação . à redução ou
à superacão de barreiras para a promoção do acesso a todo patrimônio cultural.
observadas as normas de acessibilidade , ambientais e de proteção do patrimônio
histórico e artístico nacional. (g.n .).
Art. 44 . Nos teatros, cinemas, auditórios , estádios , ginásios de esporte , locais de
espetáculos e de conferências e similares, serão reservados espaços livres e
assentos para a pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação
da edificação, observado o disposto em regulamento.
§ 6° As salas de cinema devem oferecer. em todas as sessões. recursos de

acessibilidade para a pessoa com deficiência.

126.
Apesar desse Diploma constituir importante baluarte na efetivação dos
direitos fundamentais, o art. 127 determina o período de ,vacio legis de 180 dias:
Art. 127. Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua
publicação oficial.

127.
Ocorre que, curiosamente, para a aplicação do mencionado art. 46, § 6. 0 , que
visa especialmente a adaptação das exibidoras e distribuidoras de filmes à adequação de
recursos para a promoção da acessibilidade dos deficientes, houve tratamento diferenciado
para o início de sua vigência, isto é, para a sua produção de efeitos, atribuindo-lhe o
vacacio legis de 48 (quarenta e oito) meses como determina o art. 125 , inciso TI:
Art. 125. Devem ser observados os prazos a seguir discriminados, a partir da
entrada em vigor desta Lei, para o cumprimento dos seguintes dispositivos :
li - § 6° do art. 44, 48 (quarenta e oito) meses;

128.
A determinação de suspensão da eficácia normativa deste dispositivo
poderia ensejar a interpretação de que as distribuidoras e exibidoras somente seriam
compelidas a adequar-se às necessidades dos deficientes após o decurso deste tempo, muito
embora, como já exaustivamente demonstrado, a inclusão ora pleiteada em face do Poder
Público, das distribuidoras e exibidoras decorra em verdade de mandamentos de natureza
constitucional de conteúdo fundamental, dispositivos ·oriundos de tratado internacional
(Convenção Internacional sobre os Direitos das pessoas com Deficiência assinada em
Nova York em 2007, e ratificada pelo Brasil , e intemalizada pelo Decreto nº 6.949/2009)
que passou a integrar o Bloco de Constitucionalidade, e legislação infra.constitucional que
vêm tratando do assunto desde 1989, como o caso da Lei 7.853/89, seguida pelo Decreto nº
3.298/99, que lhe conferiu exequibilidade; Lei 10.098/2000, seguida do Decreto nº
5.296/2004.

129.
Por consequência lógica, o citado dispositi vo apenas tratou de forma
específica o direito de acessibilidade aos cinemas em relação aos deficientes, não obstante
este direito já existisse anteriormente a esta norma epigrafada. Com isso, pode-se afamar a
inconstitucionalidade do art. 125 , 11 do Estatuto da Pessoa com Deficiência na medida em
que a estipulação do prazo de 48 (quarenta e oito meses) para que os cinemas se adaptem
ao público deficiente significa impor limitação ao exercício de Direitos Fu à n tais já
adquiridos em função de sua própria natureza, criando, portanto, uma c
relação a exigibilidade de ações de natureza protetiva, regulan1enta
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face do Poder Público, e de promoção de acessibilidade e inclusão social por parte das
distribuidoras e exibidoras.
130.
Assim a limitação de tais direitos fundamentais das pessoas com deficiência
ofendem diretamente o princípio estrutural da dignidade da pessoa humana e o princípio
da proibição ou vedação do retrocesso , que informa o próprio Estado Democrático de
Direito, que, quanto aos seus efeitos, são classificados como normas constitucionais de
eficácia imediata, como decorre expressamente do art. 5.º, § 1º, in verbis:
Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

§ 1° As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação
imediata.

131.
Poder-se-ia equivocadamente induzir o racioc1ruo de que este dispositivo
possui os seus efeitos restritos aos direitos fundamentais estabelecidos pelo art. 5. 0 da
Constituição Federal, todavia, conforme esclarece Dirley da Cunha Júnior, os seus efeitos
dizem-se em relação ao caráter conteudístico da norma, e não sua localização topográfica
na Constituição:
"Assim, em face da vinculação de todos os órgãos públicos (eficácia vertical) e de
todos os particulares (eficácia horizontal) aos direitos fundamentais e forte no que
dispõem os princípios da aplicação imediata das normas definidoras desses
direitos e da inafastabilidade do controle judicial, qualquer órgão do Judiciário
encontra-se investido no dever-poder de aplicar imediatamente, diante do caso
concreto, as normas de direitos fundamentais , assegurando o pleno gozo das
posições subjetivas neles consagradas, seja qual for a natureza e a função desses
direitos, e isso se dá independentemente de qualquer concretização legislativa."
(CUNHA, Dirley da Júnior. Curso de direito constitucional. 9ª ed . Juspodivm.
Salvador, BH : 2015 . pág . 526).

132.
Portanto, no ponto, é manifestamente inconstitucional o art. 125,
notadamente o seu inciso II, assim como o art. 125, da Lei nº 13.146/2015, por afrontar o
que assegurado pelo art. 1. 0 , inciso III (ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana
e do princípio da proibição do retrocesso), art. 5. 0 , incisos IX, XIV e 215 da Constituição
Federal, bem como aos arts. 3. 0 , 4. º 9.º, 19 21 e 30 da Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. Isso porque, consistindo
em direitos fundamentais são de aplicabilidade imediata, como bem esclarece artigo
publicado na Revista TST fundamentada na doutrina de lngo Wolfgang Sarlet:
Do princípio da dignidade da pessoa humana que, exigindo a satisfação - por meio de
prestações positivas (e, portanto, de direitos fundamentais sociais) - de uma existência
condigna para todos, tem como efeito, na sua perspectiva negativa, a inviabilidade de
medidas que fiquem aquém deste patamar. Embora o conteúdo em dignidade da pessoa
humana dos direitos fundamentais não possa, ainda mais no caso de constituições analíticas
e muito pródigas em direitos, ser pura e simplesmente equiparada ao conteúdo essencial dos
direitos fundamentais , é certo que tanto a dignidade da pessoa humana quanto o núcleo
essencial operam como limites dos limites aos direitos fundamentais , blindando Lais
conteúdos (dignidade e/ou núcleo essencial) em face de medidas restritivas. g..q~.abli ,
em termos gerais, tanto aos direitos sociais quanto aos demais direitos ~ rféfam2t~ ev.
TST, Brasília, vol. 75, nº 03, jul/set 2009, pág.
JJ.
d" niv
em
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133.
Sob o prisma jurisprudencial a posição é explícita quanto à impossib ilidade
de tal postura de retrocesso de garantias fundamentais :
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PORTADORES DE NECESSIDADE VISUAL. APLICAÇÃO DA NORMA
COMPLEMENTAR Nº 01/2006 DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES QUE
ESTABELECEU O CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DO RECURSO DE
AUDIODESCRIÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DAS EXPLORADORAS DE SERVIÇO
DE RÁDIODIFUSÃO DE SONS E IMAGEM. GARANTIA FUNDAMENTAL. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO COM A EDIÇÃO DA PORTARIA Nº 188/2010.
NÃO OCORRÊNCIA. 1 - Não se afigura escorreito o entend imento no sentido de
que com a edição da Portaria nº 188/201 O do Ministério das Comunicações , que
fixou um novo cronograma de implantação do recurso de audiodescrição,
com escala de programação bem menor do que a anteriormente prevista na
Norma Complementar nº 01/2006, houve a perda do interesse de agir do
autor. nestes autos, eis que um dos pleitos do Ministério Público Federal
consiste justamente na obrigação da União de não realizar novos atos
administrativos que visem inibir a obrigatoriedade da adoção do recurso de
audiodescrição estabelecido na Norma Complementar nº 01/2006. Ainda que
assim não fosse , verifica-se que as questões suscitadas na inicial não foram
solucionadas com a normatização dada pela Portaria nº 188/201 O, caracterizandose, assim , o manifesto interesse do Parquet Federal em prossegu ir no feito. li - Na
hipótese dos autos, verifica-se que a audiodescricão é um recurso de
acessibilidade, que consiste na descrição clara e objetiva das informações
compreendidas visualmente nas transmissões televisivas, mas que não
constam dos diálogos estabelecidos (expressões faciais e corporais,
figurino, efeitos especiais, mudanças de tempo e espaço, leitura de títulos,
créditos, etc). Portanto, o aludido recurso permite que qualquer usuário.
mesmo aquele que não pode enxergar, receba a informação contida na
imagem ao mesmo tempo em que esta aparece, possibilitando apreciar
integralmente a obra. seguir a trama e captar a subjetividade da narrativa da
mesma forma que alguém que enxerga perfeitamente . Ili - De ver-se , pois, que
a Lei 10.098/2000 materializou o direito à remoção de barreiras de comunicação
para as pessoas com deficiência (arts. F e 19) e o Decreto 5.096/2004
determ inou de que forma essa garantia à acessibilidade se daria nos meios de
comunicação, enquanto a Norma Complementar nº 01 /2006 estabeleceu
cronograma para efetivação das medidas de inclusão dos portadores de
deficiência no que se refere à programação televisiva , visando dar eficácia plena
aos comandos da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante a
todos (direito difuso e fundamental) o acesso à informação (CF, art. 5º, XIV),
promovendo a integração na vida comun itária das pessoas portadoras de
deficiência (CF, art. 203 , IV) e assegurando a todos o pleno exerc fcio dos dire itos
culturais e acesso às fontes de cultura nacional (CF, art. 215 , caput). IV - Na ótica
vigilante do Supremo Tribunal Federal "o princípio da proibição do
retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que
sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela
formação social em que ele vive. A cláusula que veda o retrocesso em
matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à
educa ão o direito à saúde ou o direito à se uran a ública v.. traduz no
rocesso de efetiva ão desses direitos fundamentais ·rnr · ais ou
coletivos obstáculo a ue os níveis de concretiza
tai ~ rerro ativas
uma vez atin idos venham a ser ulteriormente red
su rimidos elo
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Estado. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido
os direitos prestacíonais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas,
também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a
preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial os direitos sociais já concretizados." (ARE 639337 AgR, Relator(a): Min.
CELSO DE MELLO. Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG
14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125). V - No caso
em tela , em que pese o Ministério das Comunicações ter editado a Norma
Complementar nº 01/2006, que fixou um cronograma progressivo de
implementação do recurso de audiodescrição nas empresas prestadoras de
serviço de rádiodifusão , este mesmo órgão obstou , sucessivamente , a aplicação
da referida Norma Complementar, mediante a ed ição de portarias que
suspenderam o cronograma inicialmente previsto. Por fim , em manifesto prejuízo
aos 4 milhões de brasileiros portadores de necessidade visual (conforme censo
IBGE 2000) , o Ministério das Comunicações editou a Portaria nº 188/2010, que
fixou um novo cronograma de implantação do recurso de audiodescrição cujo
conteúdo é bastante restritivo em relação às conquistas previstas na Norma
Complemetar nº 01 /2006, a caracterizar, na espécie, a ilegitimidade deste novo
cronograma , eis que as restrições aos direitos dos portadores de necessidade
visuais, elencadas na Portaria nº 188/201 O, afiguram-se como graves violações
aos princípios da não discriminação, da proibição do retrocesso e da
isonomia, na medida em que impõe tratamento diferenciado ao mesmo
universo de telespectadores que pretendem ter acesso às fontes de cultura
nacional (CF, art. 215). VI - Ademais. não há que se falar. na espécie, em
inobservância da cláusula da reserva do possível, porquanto, na inteligência
jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal, "a cláusula da reserva
do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o
propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de
políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável
limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa.
no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado
da essencial dignidade da pessoa humana. A noção de "mínimo existencial",
que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF,
art. 1°, Ili, e art. 3°, Ili), compreende um complexo de prerrogativas cuja
concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de
existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito
geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado ,
viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à
educação, o direíto à proteção integral da criança e do adolescente, o direito á
saúde, o direito à assistência social , o direito à moradia, o direito à alimentação e o
direito à segurança . ~ (ARE 639337 AgR , Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,
Segunda Turma , julgado em 23/08/2011 , DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC
15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125). VI 1 - Apelação provida , para anular
a sentença no ponto em que extinguiu o processo sem resolução do mérito e, com
base no art. 515 , § 3°, do CPC , julgar procedente o pedido do autor, para
determinar à União, através do Ministério das Comunicações, que cumpra no
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação desta decisão, o cronograma
constante do item 7 .1 da Norma Complementar nº 01 /2006 , no que se refere à
implementação do recurso de audiodescrição , sob pena de multa coercitiva de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso no cumprimento deste Acórdão
mandamental , nos termos do art. 461 , § 5°, do CPC) .
(AC
00047123820094013400 ,
DESEMBARGADOR
FEDERAL
SOUZA
PRUDENTE, TRF1 -QUINTA TURMA, e-DJF1 DATA:09/10/2013 PAGINA:171 .)

134.
E tal dispositivo (art. 125, notadamente o seu inciso TI. da Lei nº
P
13.146/2005) viola ainda mandamento constitucional expresso para _..q. u0
Público, das três esferas federativas, através da competência legisl~i a~~ - e foi
outorgada, cuide, na dicção do art. 23 , II, da Carta, da saúde vas"i
ci
ública
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proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. E, ainda no rui. 24, XIV, da
Constituição, enumera-se competência concorrente à União e Estados-membros, para
legislar sobre a proteção e integração social das pessoas com deficiência, que
evidentemente não pode ser encarada como uma faculdade ou competência discricionária
do Estado , considerados os objetivos :fundamentais que também estão insculpidos no texto
constitucional, de construir uma sociedade livre, justa e solidária, eirndicando a
marginalização e reduzindo as desigualdades e promovendo o bem de todos, sem
preconceitos ou quaisquer outras formas de discriminação (ru1. 3°).

135.
Vale no ponto consignar o que afirmou o E. Ministro Marco Aurélio, do C.
Supremo Tribunal Federal, no voto proferido do Recurso Extraordinário nº 440.028/SP' º:
" ... Salta aos olhos a relevância deste julgamento. Faz-se em jogo o
controle jurisdicional de politicas públicas, tema de importância ímpar para a
concretização da Carta da República , ante o conteúdo dirigente que estampa.
Segundo a jurisprudência do Supremo, são três os requisitos a viabilizar a
incursão judicial nesse campo, a saber: C! natureza constitucional da política
pública reclamada, a existência de correlação entre ela e os direitos fundamentais
e a prova de que há omissão ou prestação deficiente pela Administração Pública ,
inexistindo justificativa razoável para tal comportamento. No caso , todos os
pressupostos encontram-se presentes. Explico .
Colho da Constituição Federal que a lei disporá sobre normas de
construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de
veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiência física - artigo 227, § 2°. Mais do que isso, consoante
dispõe o artigo 244, a lei versará a adaptação dos logradouros, dos edifícios de
uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente disponíveis , para
garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme
preceituado no referido § 2° do artigo 227.
A esse arcabouço, provido pelo constituinte originário, devem-se somar as
disposições da Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e o respectivo Protocolo Facultativo , promulgada por meio do Decreto
nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. A incorporação ao cenário normativo brasileiro
ocorreu segundo o procedimento previsto no § 3° do artigo 5° da Carta Federal ,
com a estatura de emenda constitucional. Destaco o teor do artigo 9°:
(...]
1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e

participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as
medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte,
à informação e comunicação , inclusive aos sistemas e tecnologias da informação
e comunicação, bem como a outros ser\/iços e instalações abertos ao público ou
de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão
a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade , serão
aplicadas, entre outros, a:
a) Edifícios, rodovias , meios de transporte e outras instalações internas e
externas, inclusive escolas, residências , instalações médicas e local de trabalho;
A questão que se coloca é saber se, diante da inércia legislativa, há
preceitos sem eficácia . A resposta é desenganadamente negativa. Ao remeter à lei
a disciplina da matéria , a Carta da República não obstaculiza a atuação do
Judiciário. Existem razões para assim concluir. A primeira delas está
dos
fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil
envolvimento da dignidade da pessoa humana e da busca de um
e solidária - artigos 1°, inciso Ili, e 3°, inciso 1, do Diploma Mai .
10
STF. RE 440028, Relator( a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma. julga o em 29/ 10/2 013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 25-11-2013 PUBLIC 26-11-2013
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A segunda a ser levada em conta diz respeito ao fato de as normas
definidoras dos direitos e garantias fundamentais terem aplicação ...
[ .. . )Como afirmado, o direito buscado neste processo decorre diretamente
dos princípios e regras constitucionais, o que é, até mesmo, requisito para o
acesso ao Supremo na afunilada via do recurso extraordinário. Ainda que assim
não fosse, há lei a dar respaldo à pretensão inicial.
Passo à última etapa do raciocínio desenvolvido: saber se existe
justificativa razoável para a mora administrativa. Já adianto que a resposta é
negativa. O recorrido - Estado de São Paulo-, em momento algum, apontou
políticas públicas alternativas à satisfação do encargo constitucional.
Arguiu, simplesmente, poder discricionário, o qual certamente não se
estende a ponto de permitir ao administrador público escolher qual preceito
da Lei Maior deseja observar.... "

V - DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS
136.
Como explanado, a presente demanda, que visa a promoção de
acessibilidade e inclusão social dos deficientes auditivos e visuais e, ao fim e ao cabo, a
efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, em sua forma mais ampla e
irrestrita possível (interpretação a ser observada num Estado Democrático de Direito)
através do exercício dos direitos fundamentais, consiste na única medida que restou ao
Ministério Público enquanto órgão de promoção de direitos humanos e fundamentais,
contra odiosa omissão, negligência e leniência do Poder Público e dos agentes econômicos
do circuito de cinema. Como tem reafirmado o Ministro Marco Aurélio, do Supremo
Tribunal Federal, o judiciário é a última trincheira da cidadania e, acrescentamos
nós, ainda mais quando são solapados direitos fundamentais de público vulnerável,
gravados de forma expressa, enfática e explicita no ordenamento jurídico.
137.
E, com tristeza, é preciso reconhecer que essa vulnerabilidade decorre
postura da própria sociedade, compreendida a partir de uma dimensão histórica,
cultural e econômica, que acabou por segregar as pessoas com deficiência, em sua
dinâmica , inflando o descaso e mesmo o desrespeito. Tal situação, no entanto, não mais se
alinha a sociedade contemporânea, conforme se apreende do conteúdo da expressa
ordem mandamental dos dispositivos constitucionais e legais, para que a integração
de tais pessoas seja meta a ser perseguida de forma obstinada, sem vacilação ou
tergiversações.
138.
É que a partir da Constituição Federal de 1988 a efetivação do princípio da
dignidade da pessoa humana, princípio maior sobre o qual se assenta a própria República
Federativa do Brasil, importa na efetivação dos direitos fundamentais, direitos estes
previstos no corpo do Diploma Constitucional, na Convenção Internacional sobre as
Pessoas Deficientes e o seu Protocolo Facultativo e em outros dispositivos legais vigentes.
também de há muito, no ordenamento jurídico pátrio.
139.
Considerada portanto a omissão, constitucional e legal, aqui apontada e
comprovada, a postura dos envolvidos, de não efetivar direitos e garantias das pe~
deficiência, é geradora de danos morais, extrapatrimoniais, e portanto p~
indenização. Sobre o tema já se decidiu que:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS SOCIAIS .
DIREITO SUBJETIVO DOS PORTADORES DE D
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NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. LEI 8.899/94. DIREITO
QUE DEPENDIA DE REGULAMENTAÇÃO PARA A DEFINIÇÃO DO SEU
CONTEÜDO . INEXISTÊNCIA DO
DIREITO SUBJETIVO ANTES
DA
REGULAMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO FEDERAL . PERDA PARCIAL
DO OBJETO DA AÇÃO COM A SUPERVENIÊNCIA DA REGULAMENTAÇÃO .
PERSISTÊNCIA DO INTERESSE NO JULGAMENTO DO PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. PEDIDO ADMISSÍVEL EM
TESE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DO TRANSPORTE
RODOVIÁRIO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS IMPUTÁVEIS À
OMISSÃO DA UNIÃO FEDERAL . DEMORA EXCESSIVA EM REGULAMENTAR A
LEI 8.899/94 . CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO.
[ ... ]. É insofismável que o Poder Executivo federal extrapolou de forma
gritante o comando legislativo para regulamentar em 90 dias o direito
previsto no art. 1º da Lei 8.899/94, só vindo a fazê-lo cerca de seis anos
depois da entrada em vigor deste diploma normativo. 14. Inexorável,
destarte, a responsabilidade da União pela reparacão destes danos de
natureza coletiva. com fundamento no § 6° do art. 37 da Constituição
Federal. 15. O arbitramento do valor deve obedecer a critérios distintos
daqueles propostos na petição inicial e na apelação, para ser arbitrado em
valor determinado, o que, em se tratando de processo de natureza coletiva,
está compreendido nos poderes do juiz que Ada Pellegrini Grinover cita
como "defining function". 16. Parcial provimento à apelação para anular
parcialmente a sentença e, nos termos do § 3° do art. 515 do CPC , condenar a
União Federal ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais) , a ser destinada ao fundo previsto no art. 13 da Lei 7.347/85. Sem
condenação em honorários advocatícios. (TRF-3 . AP Cível nº 1418769, Ação Civil
Públ ica nº 00045059119994036000 . Terceira Turma , Ju iz Convocado Valdeci dos
Santos. Dispon ibilizado em 11 .05 .2012)

140.
Por seu turno as exibidoras deveriam ter primado pela expansão de seu
mercado de consumo com observância às políticas de promoção de acessibilidade e
inclLtsão social vez que o próprio CDC (Lei nº 8.078/90) veda a circulação de mercadorias
em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais, como depreende-se do aii.
39, inciso VIII:
Art. 39 . É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas
abusivas:
VIII - colocar, no mercado de consumo , qualquer produto ou serviço em desacordo
com as normas exped idas pelos órgãos oficiais competentes ou , se normas
específicas não existirem , pela Associação Brasileira de Normas Técn icas ou
outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização
e Qual idade Industrial (Conmetro);

141.
Por consectário, houve o cerceamento de acesso aos filmes estrangeiros
exibidos somente na forma dublada, e dos filmes nacionais que prescindiram de
financiamento público, acarretando , portai1to, a obstrução do acesso ao produto por
deficientes auditivos e visuais do Brasil inteiro, como é possível verificar na denúncia de
fl. 07/08 e reportagens de fls. 296/297, 319/320, 369/372 e 373.
142.
Diante deste prejuízo, surge em face das rés o dever de indeniza5 dano
mo:ais sofri~os. P.ºr toda a c~leti vidade de ?eficientes auditiv?s'. repar~ção, cmíSide o o
cai·ater metamd1v1dual da lesao, a ser recolhida ao Fundo de D1re1tos D1fuw(. fa-
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VI - DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (FUMUS BONI
IURIS E PERICULUM IN MORA) E DE EVIDÊNCIA
143.
Como sabido, o Estado, ao proibir ao administrado a autotutela. assumiu o
poder-dever de solucionar os conflitos, devendo, pois, conferir ao jurisdicionado o direito à
tutela adequada, tempestiva e efetiva.
144.
Como garantia da tempestividade e da efetividade da tutela jurisdicional,
surgiu o instituto da antecipação dos efeitos da tutela, instrumento de suma importância
para evitar que o tempo do processo inviabilize os direitos dos jurisdicionados.
145.
Ademais, tratando-se de ação civil pública, o artigo 12 da Lei nº 7.347/85 é
claro ao também permitir a concessão de pedido liminar, para antecipar ou assegurar os
efeitos do pedido principal.
146.
Discorrendo sobre o direito à adequada tutela jurisdicional, Luiz Guilhem1e
Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que-1-1:
"É necessário que ao tempo do processo seja conferido o seu devido valor, uma
vez que, no seu escopo básico de tutela dos direitos, o processo terá uma maior
capacidade para atender aos anseios do cidadão, quanto mais prontamente
tutelar o direito do autor que tem razão.
Quando é reivindicado um bem da vida, o tempo do processo sempre prejudica o
autor que tem razão, beneficiando na mesma proporção o réu que não a tem.
(. .. )
Se é evidente que a tutela jurisdicional deve ser prestada, na medida do possível,
de forma rápida, e que para tanto é imprescindível uma boa organização judiciária
e sobretudo um número razoável de magistrados bem preparados, também é
certo que o procedim'ento, em sua estrutura técnica, deve conter mecanismos que
viabilizem uma distribuição racional do tempo do processo.
Nessa perspectiva, a tutela antecipatória, baseada em fundado receio de dano ou
em abuso de direito de defesa, é fundamental para o bom desempenho do Poder
Judiciário. Nessa linha, é correto dizer que a tutela antecipatória também é
garantida pelo princfpio constitucional da inafastabilidade (art. 5° da CF) .
(. . .)
Quando se fala em tutela 'efetiva ', deseja-se chamar a atenção para a
necessidade de a tutela jurisdicional poder realizar concretamente os direitos, e
não apenas declará-los (ou proclamá-los, pois a lei já cuida disso) ou condenar o
demandado (na verdade exortar o réu a adimplir a sentença, que, em caso de não
observância espontânea, apenas sujeita-se à ação de execução) ."

14 7.
Registre-se, por outro lado, que a antecipação dos efeitos da tutela é
plenamente cabível em sede de ação civil pública, como defendem Nelson Nery J ·
Rosa Maria Andrade Nery, em sua obra Código de Processo Civil Comentado 'c.u'""'"C/1
texto anterior):
"3. Antecipação da tutela. Pelo CPC 273 e 461, § 3º, com
8952194, aplicáveis à ACP (LACP 19), o juiz pode co
"ln Manual do processo de conhecimento a tutela iunsdicional através do processo de conhecimento, Editora Revista dos Tribunais São Paulo. 2001 pég 52
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tutela de mérito, de cunho satisfativo, serripre que presentes os pressupostos
legais. A tutela antecipatória pode ser concedida quer nas ações de conhecimento,
cautelares e de execução, inclusive de obrigação de fazer. V. coment. CPC 273,
461, § 3º e coe 84, § 3º . " (3ª edição, revista e ampliada, Revista dos Tribunais,
1997, p. 1.149)

148.
Nos termos do disposto no artigo 300 do Código de Processo Ci vil vigente
cabe destacar, in casu, a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada.
149.
O fumus bani iuris, ou seja, a plausibilidade do direito invocado no caso
concreto consiste na flagrante omissão da União, por meio do Ministério da Cultura e de
sua agência reguladora ANCINE, em regulamentar e fiscalizar as distribuidoras e
exibidoras de filme no que tange à promoção da acessibilidade e inclusão social consoante
as disposições constitucionais, convencionais e legais já articuladas.
150.
Em situação análoga já decidiu o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª
Região , nos autos da Ação Civil Pública nº 0002444-97.2012.403.6100, oriundo da 23ª
Vara Cível da Comarca de São Paulo, em sede de Agravo de Instrumento por meio da qual
a ANCINE buscava a suspensão dos efeitos da antecipação da tutela concedida por aquele
juízo, como denota-se da ementa ora colacionada:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INCLUSÃO NOS
NOVOS EDITAIS E CONTRATOS DA EXIGÊNCIA DE LEGENDAS OCULTAS E
FECHADAS (CLOSED CAPTIONS}, EM L!NGUA PORTUGUESA, NOS FILMES
NACIONAIS FINANCIADOS PELO BNDES - FISCALIZAÇÃO A SER REALIZADA
PELA UNIÃO E PELO ANCINE - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁ TICA.
1. Ao regulamentar a Lei nº 1O.09812000, o administrador impôs às salas de
exibição a obrigação de 'dispor de sistema de sonorização assistida para pessoas
portadoras de deficiência auditiva, de meios eletrônicos que permitam o
acompanhamento por meio de legendas em tempo real ou de disposições
especiais para a presença ffsica de intérpretes de LIBRAS e de guias-intérpretes,
com a projeção em tela da imagem do intérprete de LIBRAS sempre que a
distância não permitir sua visualização direta' (art. 23, § 6°) .
2. A norma não é efetiva porque falta a produção com legenda, possibilitando o
acionamento do mecanismo conhecido como 'closed captions ', caso haja pessoa
portadora de deficiência presente na sala de exibição.
3. Ante a injustificável omissão das autoridades, que conhecem o meio de facilitar
o acesso, estende-se a obrigação das exibidoras às produtoras de filmes
nacionais.
4. Além da exigência de que as legendas ocultas sejam incluídas na produção, é
necessário que a ANCINE fiscalize o cumprimento da legislação pelas empresas
que exibem os filmes .
5. Não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida
quando do exame do pedido de efeito suspensivo." (TRF 3 - AI nº 001902205. 2012. 4.03. 0000/SP Rei. Juiz Federal Convocado Herbert de Bruym. Julgado
em 07.11 .2013, D.E. publicado em 1911112013)

151.
O segundo requisito reside na ineficácia do provimento somente ao final do
processo porquanto os direitos fundamentais ora suscitados, de aplicabilidade imediata,
deveriam ter sido observados desde a promulgação da Cru.ia Magna, sendo que a
~riori
vieram normatizações específicas infraconstitucionais e constitucio
ados
internacionais sobre direitos humanos), que somente corroboram a on · ao , ,b
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seu mister de regulamentar e fiscalizar as distribuidoras e exibidoras de filmes na
observância destes preceitos tendentes à promoção do acesso pleno e irrestrito dos direitos
fundamentais das pessoas com deficiência auditiva e visual.
152.
E no que diz respeito às exibidoras, tal fundamentação é aplicável porquanto
desrespeitaram os preceitos tendentes à efetivação desses direitos fundamentais e, ante sua
flagrante inércia em fazê-lo , impõe aos deficientes o ônus de serem privados das obras por
eles exibidas na medida em que não inserem a tecnologia necessária que, embora existente.
não foi implantada.
15 3.
Considerando tudo o que aqui exposto e articulado é possível ainda
vislumbrar que estão presentes circunstâncias que autorizam a concessão de tutela
antecipada de evidência lastreada no art. 311 , II e IV, assim como art. 356, I, ambos do
Código de Processo Civil vigente, pois demonstrado à exaustão, com prova documental, a
omissão na observância de mandamentos expressos de efetivação de direitos fundan1entais
de pessoas com deficiência, previstos na constituição federal , em tratado internacional com
força de emenda constitucional e na legislação infraconstitucional, além de precedentes
jurisprudenciais aplicáveis em casos análogos, cuja similaridade com o objeto da presente
demanda é incontrastável.
154.
Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, requer o
Ministério Público Federal o seu deferimento, inaudita altera partes, seja NA
MODALIDADE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
OU TUTELA
ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA para o fim de impor, conforme art. 497, caput, do
Código de Processo Civil de 2015, as seguintes obrigações:
a) às exibidoras de filmes, aqui arroladas como rés que, no prazo de 60 (sessenta)
dias, providenciem o necessário para que nos filmes por elas exibidos, de produção
nacional ou estrangeira ·sejam disponibilizadas as teconologias assistivas de
legendas abertas ou legendas descritivas na forma Closed Caption, janela com
intérprete de LIBRAS , assim como audiodescrição, com o fito de proporcionar
acessibilidade das pessoas com deficiência auditiva e visual a seu conteúdo:
b) à UNIÃO e à ANCINE fiscalizar o cumprimento do que determinado na alínea
anterior;
c) a fixação de astreintes, em valor não inferior a R$ 10.000 00 (dez mil reais), por dia
de descumprimento.
142.
Outrossim, nos termos dos arts. 21 da Lei nº 7.347/85 e 93 , inciso II da Lei
nº 8.078/90, requer-se que as decisões aqui proferidas produzam efeitos em âmbito
nacional, considerada a indivisibilidade do dano e a competência do Juízo . Justiça
Federal: seja em razão da matéria. seja em razão das partes. Local do dano: sendo o dano
ree:ional. qualquer o juízo de qualquer capital. conforme já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça CREsp 944.464/RJ. Rel. Ministro SIDNEI BENETI. TERCEIRA
TURMA. julgado em 16112/2008. DJe 11102/2009: Ag:Rg: na MC 13.660/PR. Rei.
Ministro
CASTRO MEIRA. SEGUNDA TURMA, jufaado em 04/03/2008. DJe
l 7/03/2008: REsp 218 .492/ES. Rel. Ministro FRANCISCO PECANHA MARTINS.
SEGUNDA TURMA. julgado em 02/10/2001, DJ 18/02/2002 p. 287)
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vn - DOS PEDIDOS FINAIS
155.
Requer-se a autuação da presente petição com o Inquérito Civil nº
1.34.001.008046/2015-18. que a instrui bem como a distribuição por dependência ao

Juízo da 14ª Vara Federal Cível de São Paulo, ao qual foi di tribuída a ação civil
pública tombada sob o número 0000534-93.2016.4.03.6100. com arrimo no art. 55,
caput, §§ 1º e 3º c/c art. 286, I e III, do Código de Processo Civil, em razão da mesma
causa de pedir, além do risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias ca o
decididas separadamente. Pugna-se ainda pela produção de provas por todos os meios em
direito admitidos e pela citação dos requeridos para, querendo, contestar os pedidos.
156.
No mérito, requer-se: a) a confirmação da tutela antecipada, com a
condenação definitiva das empresas exibidoras, arroladas como rés, nas obrigações de
fazer requeridas a título de tutela antecipada; b) a condenação da UNIÃO e da A CfNE
em obrigação de fazer no sentido de fiscalizar as empresas exibidoras arroladas como rés,
quanto ao cumprimento do que vier a ser decidido na presente ação, aplicando-se, se o
caso, as penalidades administrativas cabíveis e comunicando-se eventuais
descumprimentos a esse r. Juízo.
157.
Ainda meritoriamente requer-se a condenação de todas as rés ao pagamento
de indenização por danos morais coletivos, extrapatrimoniais, em face do prejuízo sofrido
pelos deficientes auditivos, que tem limitado o acesso às obras cinematográficas e
videofônicas desde o advento da Constituição Federal de 1988, em valor fixado pelo Juízo,
porém não inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
Por derradeiro, requer-se que o Juízo fixe multa (astreinte) para o caso de
158.
descumprimento da sentença a ser pro latada, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil
reais), por dia de descumprimento sem prejuízo do previsto nos arts. 536, caput, e 537.
caput e § 1º. II e II do Código de Processo Civil de 2015 e de responsabilização criminal.
na forma do art. 330 do Código Penal.
159.
Dá-se à causa o valor de R$ 1.000.000.00 (um milhão de reais).
considerando-se a valor mínimo requerido a título de indenização por danos morais
coletivos.
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