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A CONTESTAÇÃO AO PARECER N' ] 62/19 - CCJ

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, a Contestação ao Parecer n'
CCJ, de autoria do vereador Aldacir Oliboni.162/19

A Comissão de Constituição e Justiça acolheu, à unanimidade dos
presentes, o Parecer n' ] 62/19, da lavra deste signatário (f]s. ]O/]4), no sentido de
que examinado os aspectos constitucionais, legais e regimentais, aplicáveis a
espécie, há flagrante óbice de natureza jurídica para a tramitação da presente
proposição, em decorrência de violar o princípio da separação dos poderes, o
princípio da livre iniciativa, bem como extrapolar a competência legislativa
municipal por tratar de ]natéria de competência concorrente da União e do Estado.

Após, a aprovação do referido estudo técnico, o proponente, formula
contestação ao Parecer (fls. 16/19), com o escopo de refomlar a conclusão do
supracitado estudo técnico, perante essa Comissão Permanente, alegando, em
apertada síntese, que a Procuradoria da Casa não apontou óbice jurídico à
tramitação da proposição, bem como que a proposição não afronta o princípio da
livre iniciativa e da liberdade económica, visto que este deve assegurar a todos a
existência digna baseados nos princípios da defesa do consumidor e a redução das
desigualdades regionais e sociais. Aduz ainda que a Lei Orgânica Municipal
garante a competência Municipal, e deste Parlamento, para legislar sobre assuntos
de interesse local.

É o relatório, sucinto

Embora se respeite a iniciativa parlamentar para apresentar
proposições, bem como pelos argumentos aduzidos à contestação, esta não merece
prosperar, e, por via de consequência, reitero as razões pela existência de óbice
jurídico à tramitação da proposição, quando exarei Parecer, ora vergastado, o qual #
transcrevo em parte, para evitar fastidiosa tautologia, que evidenciam as máculas.t/f
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insuperáveis ao projeto de lei, especialmente no que concerne à violação do
princípio da livre iniciativa, repartição de competência legislativa constitucional
que impede a entidade federativa municipal dispor sobre a matéria, a saber:

''Dct violação ao princípio dn livre ilticiativa e o livre
exercício da atividade ecoltâmica

A OI dem constitucional brasileira estabelece t,nll tnodelo
económico baseado na [ibet'dado de iniciativa: que [ern por .finalidade
assegtu'ar a todos. a ccisrência digna: con#btnle os ditames da Jtlstiça
Social. sem excltlsões riem discrintinctções.

) princípio constitucional da bvl'e iniciativa: e:cptesso no
capta! do at'digo 170 da Carta Federal e: simeli'icatllerlte. no artigo
157. capot e irtciso b'. dct Constituição Estadual. é considerado

fundamento da ordettt económica e aíribtii à iniciativa pt'içada o
papel prin'cordial na pt'odução oti cilcttlação de bens ott serviços,
constituindo a base sobre a qual se constrói a Ol-detm económica.
:acendo ao Estado apenas a .fl,Lição stlpletiva. pois a Constituição
Federal deLerllLiyta que a ele cabe a exploração diretcl da atividade
econâtnica qtlando necessária ilt segui'ctnça nacional Oll rale-\,cante
interesse económico.

Nesse diapasão. em seta artigo 174. a Constituição PCttlia
:dispõe que o Estado !em a Ji,unção de agente nortmativo e I'eguladot' da
ltividade ecortâmica, exercendo as Junções de .fiscalização. incentivo
: Flamejam'Lento de acordo cona a lei: buscando evitar itregulat' idades.

Como se percebe. a Constituição não coíbe o
intervencionismo estatal na prodtlção Ol{ cit'cttlação de bens ou
serviços. mas assegtna e estitutlta o acesso ilí bvl'e concort ência pot'
neto de ações .fundadas na Legistctção. prestigiam'ldo o }'econhecintenlo
de um direito oportunizado a todos: que é o de explot'ar as aÍividades
zmptesariais. Tal dit'eito contrapõe-se ao podem' de polícicl
ldtltinistrativa e ao pl'óprio EsTctdo. qtle sorttente pode ingerir'-se na
economia menti'o dos lin'lides constitucionatntente de.fitaicios.

Resta claro (]ue u pl'oposição en't tela ptovocatia tlmu
:xacerbação do poder de polícia e Mula indevida e exagerada
nt} omissão na atividade econõmicct.

A expressão poder de polícia talvez seja Lama das mais
nlpottantes Jbl'fitas de atuação do Porei' Público N4unicipctl pol
3xpres8ar a '' utttoiidade'' da mltnicipalidade. Sendo o Mttlticípio o h
?nte político-adtninistl'atino que mais pl'óxido se encontl'a dos,XI
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cidadãos. evidentemente que os mctiores cordlitos existentes deverão
$er por ele solucionctdos.

Ensina Hely Lopes Meirellesi que ''o poder de policia é a
füctlldade discricionária que reconhece à Administração Pública de
restlingit e cotldicionui o uso c gozo dos bens e direitos indivldttais.
especialmente os cte pl'opriedctde: ellt berre.vício do betlt-estar geral'' .

Em síntese, o cerne do poder' de polícia está diteciortado a
.ntpedit, através de ot'deus. fitos e proibições: coma)ortartleníos
.ndividtlais que possattt ocasionctr prejuízos à coletividade.

No entanto, não pode ser in'bocado poder de polícia
]dministrativc! como sttpedâneo clo pt'esente PLL. visto que o PocJer
Público não {em o direito de in'apor anais esse encctt'go à iHiCiQti'b'Q
pTi\'ada.

Não se pode desconsiderar que, a título de princípio constitucional
federal expresso, a todos é assegurado o livre exercício de qualquer atividade
económica. Neste sentido esclarece JOSÉ AFONSO DA SILVAR, destacando que:

E certamente o pl'incípio básico do liberalismo econõntico.

Surgitl conto tll'n aspecto da Itttci dos agentes ecortõmicos pcu'a tibet'as-
se dos vincttlos que sobre eles recaiant pol" herança. se.lct do periocto
Íêtldal. se.la dos princípios do ntercarttilismo. No início, e dtll-ante o
;éctllo passado até a Primeira Gt'ande Guet'ra (1914-1918), a
Liberdade de iniciafivcl económica signo.ficclva gaianlia aos
pt'oprielários dct possibilidade de usam' e tt'ocas seus bensl gal'cingia,
pot'tanto, do caiáter absoluto dct propriedades garantia de atttonontia
iul idica e: por isso: garantia aos su.jeitos da possibilidade de tegulcll
suas relações do ntodo qtle tivessem pot mais conveniente: garantia ct
:ada um pata desenvotvel livt etltente a atividude escolhidcl ''

Neste sentido, cabe colacionar o seguinte julgado do Supremo
Tri bunal Federal3:

Autonomia mtlnicipal. Discipttrta legal de assunto de
.nteresse local. Lei tntlnicipcil de Joinville, cltle proíbe a instalação de
nova .lãl'tltdlcia a nteYtos de 500 n'LeITos de estabelecilttenlo da tTlestlta

'tatuT-eza. Extt'elmo cl qtle não pode tevclt' a colnpeíêncict tltutticipal
para o zoneantento da cidade: por redundctt' em resetvcl de }ltercado.
ainda que t'elativu. e: consequenteYttente: etll aÍi'orla aos princípios da

l MEIRELLES, Hely i,ópes. Direito de Construir: Malheiros, 7a Ed., 2000, P. 84
SILVO, .rosé Afoiiso da. Curso de direita constítucioilal positivo, 6" edição. São Paulo: RT, p. 665.

] RE 203.909, Rel. Mii}. limar Galvão, jujgame1lto em 14-i0-i 997, Primeira Ttlrlna, D.} de 6-2-1998. d
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lix're concol},êrtcia. dct de.fbsci do consuntidot e dct lidei'dado dn
exe+'cicio das atividades econâtlliccls: qtle inIbI'tnclnt o modelo de

)idem ecortõtnica consagrado petcl Cctttci dcx ReptLbllca (clll. 1 70 e
patágtafb: dct crl

Dessa torna, a proposição fere os princípios constitucionais da livre
iniciativa e do livre exercício da atividade económica, insertos nos ans. ]', inc. IV.
e 1 70 da Constituição Federal de 1988.

Da usurpação de competêttcia privativa da União

A despeito dos bons })topósitos dci iniciativa: ve.jo-me

=ontpelido a apontei' óbice .jttridico à [l'Quitação da pi'oposição. em
razão da sllcl inarredável inconsLilticionctlidcide.

Embora se.ia admitido ao Município: no ucel'cicio da
:otnpetência legistclliva que Ihe depõe a OI'hein constiruciortal legislctt
sobre intel'esse local (cit'ligo 30: inciso 1: da Collslituição Fedetlal), a
matéria cttinente ao pTO.loto de lel eltl estudo é de compeLêtLcicl

concorrente da União: dos Estados e do Distrito Feder'al pata editar
lorYttas }elctcionadas às atividades cinenlatogl'áflccis e audiovisuais
relacionadas à cuttul'a, nos lelntos do art. 24, incisa IX. da
ConstilLlição F'ederal.

Pat'a cora'oborat' cona o entenditnento acintct. colaciono a
ztTtertta do ltllgado do OI'gão Especia! do TI'ibunal de .Justiça do Rio
:ie Janeiro. pot ocasião da decisão pro.Rt ida na Á[)[ n' (]022597-
770.2(]14.8.19.0000. a qual declcitot{ a inconstitucional a Lei n'
5.621/13. do MtLnicípio clo I'io cle JaTteil'o: pot' exorbitar a suei
competência ao legislar' soft'e a obrigatoriedade, elll ambito
ltunicipal: de colocação de [egenda nos $1mes qt,{e recebam
.ncentlvos da RIOFILMES: senão vejatnos:

Áção Dil'era de IncotLstitttcionalidade da Lei 5.621 do
MtlnicÍpio do Rio de Janeiro: estabelece a obt'igatoriedade de
:olocação de legenda nos .filmes que lecebcim incentivos da

RIOFILMES. Corttpetência legistatix'a concotrenle da União e do
Estado para legislar' soba'e cultttta. Exicienciadcl irlxasão da es.fel'a da
contpeténcia concorrente entre União e Estudo .filtrada tlo cut. 74.
Inciso IX e no cltt. 358. incisos l e ll da Constituição Estadual.
Inconstitucionalidade que se t'econhece e se jLILga procedente a
Representação de Inconstitucionalidade. Declatct-se incottstittLcionctl
] Lei tnunicipa] n' S.62] de 25./09./2013.'' (ÁDI tl' 0022597-

70.2014.8.19.0000, Rel". Des" Gizelda Leitão Teixeil'a. Otgão
Especial do TJR.J. .julgado dia 1 7. ] 1. 201 4) '

.d
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[etlcio em vista o quadi'o nol'lltativo que }'ege a matélicl.
:ortcttli-se que o plojeto de lei. ao se conttclpol' à otclent
=ortstittlciotLal ])ata estctbelecel' } egtct ctt.lci competência é concotrenle
ia União: dos Estados e do Distlüo Federal: extt apoia a competêncict
pt'óptia dos Mtlnicípios: .ÍêT-indo. cole isso, o ai'tiro 24: incisa TX e Ss

2', da Constirttição dct RepÍlblica e. em consequência: o priYtcípio
federativo sob?e o qual t'epousa a pai'filha de cota'Lpetêrtcia das
unidades .Rderadas. ' '

Acrescento, ainda, que o PLL está em flagrante conflito com o l$ 3' do
art. 220, da Constituição da República, que prevê competir à lei federal regular as
diversões e espetáculos públicos

Nesse contexto, não se pode olvidar da Medida Provisória 2.228-
1/2001, que instituiu a Política Nacional do Cinema, com a criação da ANCTNE.
entidade que é responsável pela fiscalização do cumprimento da legislação
referente à atividade cinematográfica e videofonográflca nacional e estrangeira nos
diversos segmentos de mercado, na forma do regulamento (art.7', 11, da MP 2.228-
1/2001), nclusive com a aplicação de multas e sanções, na fomla da leí(art. 7', IV,
da MP 2.228-1/2001). ' ' '

Calha salientar que as atribuições da ANCINE foram regulatnentadas

l;ec=.imente0/20oS.Decreto 5.054/2004, posteriormente revogado pelo Decreto

Diante disso, resta claro que a matéria sobre a qual versa o PLL está
disciplinada por normas federais, as quais são de aplicação uniforme e obrigatória
em todo território nacional.
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Diante do acima exposto, examinados os aspectos constitucionais,
legais e regimentais, manifesto Parecer Técnico pela improcedência da presente
irresignação, e, por via de consequência, mantenho hígido o posicionamento pela
existência de óbice de naturezajurídica para a tramitação do Projeto.

Sala de Reuniões, 3 de setembro de 20] 9

f''''\

< ÉI UÊAC.In '

dor tendes Ribeiro.
Relator.

Aprovado pela Comissão em }
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NÃOVOTOU

Vereador Clàudio Janta

Vereador Regínaldo PuÜol

/JCBC


