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Obriga as empresas distribuidoras de
obras cinematográficas a legendar, em
língua portuguesa, as cópias dos filmes
destinados à exibição em salas de cinema
no Município de Porto Alegre

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Aldacir Oliboní.

A Procuradoria da Casa, em seu Parecer concluiu não haver óbice de
natureza jurídica para a tramitação da matéria objeto da proposição.

A CCJ, ao contrário, mesmo após contestação apresentada pelo Autor,
concluiu pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Pro.feto,
considerando que o referido PLL usurpa competência privativa da União, pois a
matéria atinente ao mesmo é de competência concorrente da União, dos Estados e
do Distrito Federal para editar normas referentes às atividades cinematográficas e
audiovisuais relacionadas à cultura, nos termos do art. 24, inciso IX, da
Constituição Federal. Acrescenta ainda que a proposição viola o princípio da livre
iniciativa e o livre exercício da atividade econâmíca ao provocar uma indevida e
exagerada intromissão na atividade económica.

É o relatório, sucinto

A intenção do vereador Aldacir Oliboni é louvável, entretanto a
acessibilidade aos portadores de deficiência visual e auditiva nas salas de cinema já
está prevista na Lei 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com
Deficiência, e na Instrução Normativa n' 128/2016 da ANCINE -- Agência
Nacional do Cinema, que regulamenta o provimento de tecnologia assistiva
dispondo sobre as normas gerais e critérios básicos de acessibilidade visual e
auditiva a serem observados nos segmentos de distribuição e exibição
cinematográfica. Esta última dita, inclusive, os prazos pal'a sua implantação e
penalidades em caso de não cumprimento. Destacamos alguns de seus artigos a
aÍ3fTllll''
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Art. 3' As salas de exibição cotnercial deverão dispor de tecnologia
assisti»a voltada à Í}'ttição dos I'ecttrsos de legendagem. legendagent descritiva:
audiodesct" ição e LIBRAS Lingtla Brcisileil'a de Sinais.

$ 1'. Os rectlrsos de acessibilidade deverão ser pl'ovidos na
ntodalidade fachada individual.

$ 2'. O cotnplexo de exibição comercia[ deve posstlir nÍlmel'o mínimo
de equipamentos e suportes -voltados à .Ptlição itldividtlal do contendo ctcessivel.
Í:irado em tabela constctnte do .Anexo.

$ 3'. E livt'e a escolha pelo exibidos' da tecnologia assistida pata a
.ft'tLição dos serviços de acessibilidade, desde que observado o disposto no capuz e
=ltte a escolha tecnológica seja compatí'oel com as cópias /orrtecidas pelos
dis tt ib ttidores. )

Art. 6'. O cumprimento do disposto nos at't. 3' e 4' desta norma
obedecem'á aos seguintes prazos de carência:

1 -- Para grupos exibidores a partir' de 21 (vinte e tina) salas de
exibição:

a) a parta" do dia 16 de jtLnho de 2019: 15% (quinze pot' cento) do
total de salas: e

)) a partia' do dia 16 de setembro de 2019. 35% (trinta e cinco po}
cento) do total de salas.

c) a partir' do dia I' de janeü'o de 2020. 100% (cena por cento) do
total de saías

11 Para grupos exibidores cona até 20 (vinte) saLcts de exibição:
]) a partir do dia 16 de setembro de 20]9. 30'% (trinta por cento) do

total de salas.

b) a partir do dia I' de janeiro de 2020: 100% (cem por cento) do
total de salas.

Parágralh único. Qllartdo o cálcttto dos petcenttLais e razões não
l exultar em númel'o inteiro excito. considerar'-se-á a parte inteil'a do resultado.

Art. 9'. A Instrução Normativa n'. 109: de 19 de dezetnbro de 2012.
passa a vigorar com as seguintes inclusões:

'Art. 22 A. Deixar' a distribttidot'a de ob}.as audiovisuais de
disponibilizar ao exibidos' cópia da obl'a atldiovisttal com os recursos de
acessibilidade de tegendagetlt: legendagem desci itiva, attdiodescrição e LIBRAS
Língtla Brasileira de Sinais:

Penalidade:

l advertência: na hipótese de InÜ'ação considerada leve:
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11 - mtltta de R$ 500.00 (qtlirthentos t'eais> a R$ 100.000:00 (cem rttil
se grave ot{ gravissitna a }latul'eza da irÜação. '' (NR'lreais)

''Art. 24 A. Deixar o atibidot' de dispor' de tecnologia assislivci para
garantir a okl'ta e $'unção da obra audiovisual col'n os recursos de acessibilidade

:le legendagem: legendagem desci'itiva, audiodesclição e LIBRAS Língua
Bt'asileit'a de Sinais. em todas as sessões, sempT'e que solicitado pelo espectador'.

Penalidade:

l advet'tência. na hipótese de inÜ'ação considerada leve;
1] mtltta de R$500,00 (quülhentos reais) a R$100.000:00 (cem mil

F'Cais), se gra'Pe ou gravíssima a }latttreza da indução. '' (NR>

Como se pode observar, o disposto na Instrução Normativa n'
128/2016, não se restringe apenas à legendagem, como pretendia a proposta eln
aná[ise, idas abrange, também, a ]egendageln descritiva, a audiodescrição e
LIBRAS, além de estabelecer penalidades mais severas.

Pelo exposto, somos de parecer pela rejeição do Projeto

Sala de Reuniões, 25 de setembro de 20] 9

Aprovado pela Comissão em ,/' a'o.,:'q
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