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PARECER Nº 2062/2019 DA COMISS6ÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0445/19. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de reserva de espaços próprios em teatros, cinemas e similares em 
locais com boa visibilidade, para pessoas com deficiência. 

De acordo com a justificativa, é notório que já existem locais destinados às pessoas 
com deficiência nos teatros, cinemas e estabelecimentos similares. Todavia, de acordo com 
autor, os espaços normalmente reservados prejudicam a visualização e audição dos 
espetáculos, porque ficam, quase sempre, muito próximos às telas e caixas acústicas. 

O projeto pode prosseguir em tramitação, já que elaborado no regular exercício da 
competência legislativa desta Casa, para editar normas de interesse local, e normas relativas à 
proteção das pessoas com deficiência, e à regulamentação das atividades econômicas 
desenvolvidas no âmbito do Município. 

Impende observar que 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 com deficiência, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal. E compete 
concorrentemente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios legislar sobre 
proteção e integração social das pessoas com deficiência, em atenção ao disposto nos arts. 
24, inciso XIV e 30, inciso I, da Carta Maior. 

Deve-se destacar, primeiramente, que a legislação federal já tratou do tema. Nesse 
sentido, destaca-se a lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência, cujo artigo 44 ostenta a seguinte redação:  

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. 

§ 1º Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem ser distribuídos pelo 
recinto em locais diversos, de boa visibilidade, em todos os setores, próximos aos corredores, 
devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e obstrução das saídas, em 
conformidade com as normas de acessibilidade. 

No mesmo sentido dispõe a lei municipal nº 11.424, de 30 de setembro de 1993. 
Quanto ao particular, pede-se vênia para transcrever o artigo 1º e respectivo parágrafo único: 

Art. 1º Ficam os cinemas, teatros e casas de espetáculos obrigados a garantir o acesso 
das pessoas portadoras de deficiências físicas às suas dependências destinadas ao público. 

Parágrafo Único. Os acessos de que tratam o artigo anterior situar-se-ão em locais de 
fácil visualização e devidamente identificados. 

Constata-se, da leitura do dispositivo supra, que a legislação municipal também 
assegura que os locais reservados às pessoas com deficiência devem permitir a fácil 
visualização do espetáculo 

Nada obstante, não é possível definir, tendo à vista a simples leitura dos dispositivos 
legais, qual é o alcance da norma. Nesse sentido, constata-se que a expressão “locais de fácil 
visualização” deve ser compreendida como conceito jurídico indeterminado. De acordo com a 
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ilustre doutrinadora Irene Nohara, “o conceito jurídico indeterminado representa um conceito 
cujo conteúdo e extensão são em larga medida incertos (Engisch, 1996: 208). Contrapõem-se 
aos conceitos determinados, que são, em geral, numéricos, como conceitos de medida ou 
valores monetários” (https://direitoadm.com.br/124-conceito-juridico-indeterminado/).  

Isto posto, embora a propositura sob análise tenha o escopo de promover bens 
jurídicos que, de certa forma, já encontravam respaldo em nosso ordenamento, é certo que o 
autor pretende conferir maior clareza ao dispositivo legal, tornando o entendimento da norma 
legal mais cristalino e, assim, agregando segurança jurídica à aplicação da norma. 

Nesse sentido, constata-se que o parágrafo único do artigo 1º procura delimitar mais 
precisamente aquilo que deve ser compreendido como locais de “boa visibilidade”. São aqueles 
que não prejudicam “a visão e audição dos deficientes, nunca tão próximos às telas ou caixas 
acústicas”. 

Por fim, insta mencionar que o projeto também encontra fundamento jurídico no poder 
de polícia do Município, poder este conceituado por Hely Lopes Meirelles, quando preceitua 
que “tal poder é inerente ao Município para a ordenação da vida urbana, nas suas exigências 
de segurança, higiene, sossego e bem-estar da coletividade. Por isso, a jurisprudência tem 
consagrado reiteradamente a validade de tal regulamentação e das respectivas sanções como 
legítima expressão do interesse local” (In, Direito Municipal Brasileiro, 16ª edição, São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 516). 

Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE, na forma do seguinte Substitutivo, com o 
objetivo de adaptar o presente projeto de lei à melhor técnica de elaboração legislativa, nos 
termos da Lei Complementar nº 95/98. Com efeito, dispõe a o inciso IV do artigo 7º da 
supramencionada lei complementar que “o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por 
mais de uma lei, exceto quando a subseqüente se destine a complementar lei considerada 
básica, vinculando-se a esta por remissão expressa”. Assim, para atingir os fins objetivados 
pelo nobre vereador, propõe-se uma alteração na lei municipal nº 11.424, de 30 de setembro 
de 1993, com redação dada pela lei nº 12.815, de 06 de abril de 1999.  

Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na 
forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0445/19. 

Altera a lei nº 11.424, de 30 de setembro de 1993, que dispõe sobre o acesso de 
pessoas deficientes físicas a cinemas, teatros e casas de espetáculos para determinar que os 
locais reservados a pessoas com deficiência não fiquem demasiadamente próximos das telas e 
caixas acústicas, permitindo bom aproveitamento do espéculo.  

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º O § 2º do artigo 1º da lei nº 11.424, de 30 de setembro de 1993, com redação 
dada pela lei nº 12.815, de 06 de abril de 1999 passa a ter a seguinte redação: 

“§ 2º Os cinemas, teatros e casas de espetáculo destinarão assentos e espaços para 
estacionamento de cadeiras de roda na plateia, devidamente identificados, em locais que:  

I - proporcionem a fácil visualização da programação; e 

II - não se situem demasiadamente próximos da tela ou das caixas acústicas.” NR 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 30/10/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 31/10/2019, p. 128 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


