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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 
 
 
PARECER Nº 8.643 - A/J 
(ref.: deficientes) 
Proc. nº 10733/2019 
PL nº 324/2019 
Verª. Juliana Fraga 
 

 

 

“Dispõe sobre a realização de sessão de cinema 
adaptada a pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) e suas famílias.” 

 
 
 
   Trata-se de projeto de lei, de autoria da Ilustre Vereadora Juliana Fraga, que 
visa obrigar os cinemas situados no Município de São José dos Campos a reservarem, no 
mínimo, uma sessão mensal destinada às crianças e aos adolescentes com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) e suas famílias. 
 
   Depreende-se com a análise do texto normativo da propositura em epígrafe 
que seu teor é o mesmo do projeto de lei nº 97/2018 de autoria da Vereadora Dulce Rita, 
veiculado no processo legislativo nº 3045/2018, que dispõe sobre “a obrigatoriedade da 
realização de sessão de cinema adaptada a crianças e adolescentes com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) e suas famílias no Município de São José dos Campos, e dá outras 
providências”, cujo parecer desta Assessoria Jurídica de nº 7593 – A/J foi exarado nos 
seguintes termos: 

 

   “(...) 

 
   De plano, cumpre sublinhar que, nos termos do artigo 22, inciso II, da Constituição Federal, 
“É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios [...] cuidar da saúde e 
assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”. 
 
   Já o artigo 24, inciso XIV, da Constituição Federal, estabelece a competência concorrente à 
União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre a “proteção e integração social das pessoas 
com deficiência”. 
 
   Aos Municípios, conforme estabelecido no artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal, 
restou a competência para legislar sobre o assunto de interesse local e para suplementar a legislação federal e da 
estadual, no que couber. 

 
   Alexandre de Moraes conceitua interesse local:  
 

“Apesar de difícil conceituação, interesse local refere-se àqueles interesses que disserem 
respeito mais diretamente às necessidades imediatas dos municípios, mesmo que acabem 
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gerando reflexos no interesse regional (Estados) ou geral (União), pois, como afirmado por 
Fernanda Dias Menezes, ‘‘é inegável que mesmo atividade e serviços tradicionalmente 
desempenhados pelos municípios, como transporte coletivo, polícia das edificações, 
fiscalização das condições de higiene de restaurante e similares, coleta de lixo, ordenação do 
uso do solo urbano, etc., dizem secundariamente com o interesse estadual e nacional.” 
(Direito Constitucional. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 282/283). 

 
   Segundo anota o doutrinador, a competência suplementar dos municípios consiste na 
autorização de regulamentar normas legislativas federais e estaduais, para ajustar as peculiaridades locais, em 
concordância com as mesmas e desde que presente o requisito primordial de fixação que, segundo destaca, é o 
interesse local.1 

   O E. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do RE 586224, firmou o 
entendimento no sentido de que a competência legislativa concorrente dos Municípios (art. 30, incisos I e II, da 
Constituição Federal) é permitida desde que não inovem em relação às disposições federais e estaduais e que se 
atenham ao interesse exclusivamente local.2 

   A Constituição Federal evidencia, ainda, o dever de o Poder Público promover a 
acessibilidade das pessoas com deficiência em diversos dispositivos: 
 

Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

(...) IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 

Art. 5º. 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: 

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: 

(...) VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas 
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
[...] 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; 
 
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
[...] 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino; 
 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.   
[...] 

                                                           
1 Op. Cite. P. 285. 
2 (RE 586224, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, Acórdão Eletrônico 
Repercussão Geral – Mérito. DJe-085 Div. 07-05-2015 Pub. 08-05-2015) 

Identificador: 370032003500360033003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

 Câmara Municipal de São José dos Campos 

 
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia – São José dos Campos – SP 
CEP 12.209-535 – Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br 

 

Processo nº 10.733/2019 – Pág. 3 

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas 
portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do 
adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a 
convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de 
obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.                       (Redação 
dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
 
[...] §2º- A lei disporá sobre normas de construção de logradouros e edifícios de uso público 
e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às 
pessoas portadoras de deficiência. 
 
Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos 
veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às 
pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, 2º. 

 
   A Lei Federal nº 7.853/89 é clara ao dispor que compete ao Poder Público apoiar a 
integração social das pessoas com deficiências: 
 

Art. 2º 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. 

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da 
administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, 
aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem 
prejuízo de outras, as seguintes medidas: 

  Nos mesmos termos, a Lei Federal nº 13.146/2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), estabelece as diretrizes e ações que o Poder 
Público deverá realizar com intento de assegurar às pessoas com deficiência o direito de inclusão. 

Art. 10.  Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo 
de toda a vida.  

Parágrafo único.  Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a 
pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar 
medidas para sua proteção e segurança. (g.n) 

   Destaca-se que a Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2.012, que instituiu a Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, também assegura a 
inclusão da pessoa com transtorno do espectro autista: 

Art. 3o  São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:  

I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a 
segurança e o lazer;  

II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;  

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades 
de saúde, incluindo:  

[...] 
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  De tal sorte, observados os preceitos constitucionais e os dispositivos legais acima elencados, 
vislumbra-se como possível a competência legislativa do Município para dispor o assunto versado na presente 
propositura.  

   Todavia, salientamos que a Constituição do Estado de São Paulo incluiu no artigo 111 a 
razoabilidade entre os princípios que a administração pública deve se sujeitar, de modo que as imposições por 
parte do Poder Público aos particulares devem ser compatíveis com o objetivo pretendido pelo legislador, e, 
ainda, que a medida também seja necessária à acessibilidade das pessoas com deficiência. 

   Sublinha-se, por ser relevante, que o E. Tribunal de Justiça de São Paulo já declarou a 
inconstitucionalidade de normas municipais consideradas incompatíveis com os princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade: 

    
“Ação direta de inconstitucionalidade - Lei n. g 4.601, de 9/2/12, do Município de Taubaté - 
Ampliação do campo de incidência da Lei n.  4.523/2011, que dispôs sobre a 
obrigatoriedade da instalação do banheiro família em shopping centers e supermercados - 
Lei questionada que impôs tal obrigação a academias, lanchonetes, parques e teatros no 
âmbito municipal - Ausência de vício de iniciativa e de ofensa à repartição de poderes – 
Delineada, no entanto, inconstitucionalidade material – Ingerência na organização interna de 
estabelecimentos que implica em violação à livre iniciativa – Academias, lanchonetes, 
parques e teatros, que, por sua própria natureza, não detêm elevada expressão econômica, 
tampouco expressivo número de frequentadores – Instalação do banheiro família que 
não se mostra pertinente e chega a arranhar os princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade – Ação Procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 4.601, do 
Município de Taubaté.  (TJ SP ADI nº : 0271639-80.2012.8.26.0000, Órgão Especial, Rel: 
Grava Brazil, Voto nº 0155, j. 15/05/2013) 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei, todavia, de caráter geral, que 
regula o comércio e estabelece normas com o fim de proteger ou favorecer determinados 
consumidores, preenchidas as condições que estabelece Consumidores, ademais, que por 
suas condições, não são encontráveis apenas no município em questão, senão em todo o 
território nacional Diploma que, nesse passo, regula matéria de exclusiva competência da 
União (art. 144 da C.F., c.c. arts. 29 e 22, I), extrapolando a permissão constitucional de 
dispor sobre questão de interesse local, complementarmente às normas federais (art 30, I e 
II, da C.F.), e afronta os princípios gerais da atividade econômica e da livre iniciativa (arts. 
170, caput, e inc. IV, da C.F., c.c. 144 da C.E.). Ação julgada procedente.” (TJSP, ADI 
2042147-22.2014.8.26.0000, Órgão Especial. Rel. Des. JOÃO CARLOS SALETTI. j. em 
04/02/2015) 

 
   Por outro lado, a Constituição Federal estabelece em seu art. 1º, inciso IV, como 
fundamento da República Federativa do Brasil, a livre iniciativa, que deverá ser respeitada quando da atuação 
dos entes da Federal no campo econômico, conforme determina o “caput” do art. 170 da Constituição Federal. 

   Em razão da mencionada limitação da Constituição Federal, a intervenção estatal que 
ultrapasse o juízo da proporcionalidade e razoabilidade configura violação do princípio do livre exercício da 
atividade econômica estabelecido constitucionalmente. 

   Sobre as disposições contidas nos parágrafos do artigo 1º, oportuno mencionar que a 
Medida Provisória nº 2228-1, de 06/09/2001, estabelece que a normatização e a regulamentação da atividade 
cinematográfica são atribuições da Agência Nacional do Cinema – ANCINE, de modo que a forma de exibição 
das sessões não poderá ser disciplinada por meio de norma do municipal, sob pena de caracterizar violação do 
pacto federativo. 
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   Por fim, nota-se a ausência de elemento fundamental para eficácia da norma, uma vez que a 
propositura não traz em seu texto as sanções pelo descumprimento da obrigação nela imposta.”  

   Neste ínterim, por tratar-se de proposta com o mesmo conteúdo do projeto 
de lei supracitado, reiteramos o exposto no parecer 7593 – A/J. 

   Por fim, anota-se a necessidade de adequação da propositura às normas de 
redação técnico-legislativa que estão previstas na Lei Complementar nº 95/98, nos seguintes 
termos: a) a epígrafe do projeto deverá se adequar ao padrão utilizado pela Câmara 
Municipal de São José dos Campos; b) na redação da ementa deve-se suprimir as “aspas” e 
corrigir a formatação do texto itálico. 

 
   Diante do exposto, é de nosso entendimento que o projeto, da forma como 
foi apresentado, não reúne condições, sob o aspecto jurídico, de ser apreciado pelos nobres 
Vereadores desta Casa Legislativa. 

 
É o parecer. 
 
 
São José dos Campos, 20 de setembro de 2019. 

 
 

 
Thiago Joel de Almeida 

Assessor Jurídico 
Jani Maria dos Santos 

Assessora Jurídica 
Sérgio Ricardo Sant’Ana 

Consultor da Assessoria Jurídica 
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