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ª VARA DA 

Re umo: ·· C/Dr!DANIA. PESSOA COM DEFIC!ENCIA . Cinema. Deficiente auditivo. Ausência de 
legendas em film es. " 

085: A numeração de folhas, mencionadas ao longo desta petição inicia~ referem-se aos autos 
do inquérito civil em epígrafe, que segue anexo 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pelo Procurador da República que 
esta subscreve. no exercício de suas funções constitucionais e legais, vem respeitosamente 
à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 1 º, inciso II, III. 3.0

, II e IV. 5.0
, 

IX. XIV e s 1.0 e2.º; 6. 0
, 109, I; 127, 215, 227 e 230 da Constituição Federal; art. 5.º e 6. 0 

da LC 75/93: att. 39. inciso VIII do CDC; ai1. 25 , inciso IV da Lei 8.625/93; ai1. 2.º da Lei 
7.853/89; art. 46, inciso I do Decreto 3.298/99; arts. 17 e 19 da lei l 0.098/2000; at1. 53, 
2. 0

• inciso L II e III do Decreto nº 5.296/2004; e ai1s. 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 

AÇÃO CIVIL (PÚBLICA) COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

em face das seguintes pessoas jurídicas de direito público interno e privadas: 

UNIÃO, pe soa jurídica de direito público, com sede à Rua da 
Consolação nº 1875, 5° andar, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01.301-100; 

Agência Nacional do Cinema - ANCINE, autarquia especial, vinculada 
ao Mini tério do De envolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criad pela 
Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001 , com e e1'ifóV· ntral na 
Avenida Graça Aranha, 35, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 2 O-
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UNIVERSAL PICTURES BRASIL LTDA , pessoa jurídica de direito 
. privado, inscrita no CNPJ/MF sob o oº 04.133.240/0001-15 , com sede à Av. 

Tucunaré, 550, 1° andar si. Alphaville, no município de Barueri/SP, CEP 06460-020; 

THE WALT DISNEY COMPANY (BRASIL) LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.042.962/0001-87, com sede à Av. das 
Nações Unidas, 12.551, 10º andar, Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04578-903; 

FOX FILM DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.110.420/0001-80, com sede à rua Eduardo Souza 
Aranha, 387, 4° andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04543-121; 

WARNER BROS SOUTH INC, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.015.827/0001-28, com sede à Alameda Rio Negro , 
585, bloco B, 8° e 9° andares, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06454-000; 

PARAMOUNT PICTURES BRASIL DISTRIBUIDORA DE FILMES 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
27.654.722/0001-16, com sede à Av. Rio Branco, 311, 11º andar, Cinelândia, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP 20046-900; 

FREESPIRIT DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA. (DOWNTOWN 
FILMES ), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF ob o nº 
07.616.202/0001-01, com sede na Av. das Américas, 500, Bloco 9, sala 301, Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640-100; 

SONY PICTURES RELEASING OF BRASIL INC., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.040.767/0001-01, com sede à Av. das 
Nações Unidas, 12.995, 12º e 13° andar, Brooklin Novo, São Paulo/SP, CEP 04578-000 

PARIS FILMES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, in crita no 
CNPJ/MF sob o nº 60.458.981/0001-47, com sede à Av. Pacaembu, 1.702, Pacaembu, 
São Paulo/SP, CEP 01234-000; 

WMIX DISTRIBUIDORA LTDA. (IMAGEM FILMES), pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.918.609/0006--P, com 
sede à Av. Andrômeda, 2000, Qd. lpê, Bl. 26, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06473-900; 

DIAMOND FILMS DO BRASIL PRODUCAO E DISTRIBUICAO 
AUDIOVISUAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 17.095.184/0001-13, com sede à AI. Rio Negro, 585, 4° andar, Conj. 41, Edif. 
Jacari, Alphaville lnd~strial, Barueri/SP, CEP 06454-000. 

1-DOS FATOS 

!. O Inquérito Civil Público nº 1.34.001.001334/2013-80 foi instaura ~ 
partir do Ofício n. º 16/13-3º PJ, enviado pela 3ª Promotoria de Justiça de Taboã 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 

3 

auditivo que narra sua dificuldade de acessar o conteúdo de obras cinematográficas por não 
existir sala de cinema que exjba filmes legendados no shopping da circunscrição da 
respetiva promotoria, o que inviabiliza a sua frequência ao local. 

2. O Ministério Público do Estado de São Paulo, com vistas a apurar a 
amplitude e autenticidade desta denúncia, requereu esclarecimentos à empresa exibidora 
estabelecida no respectivo centro comercial, MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA 
LTDA. que manifestou-se às fls. 10/14. 

3. Em sua manifestação, a exibidora esclareceu que a exibição dos filmes não 
decorre de liberalidade do contrato, mas está sujeita a lll11 cronograma\ pré-estabelecido 
pela empresa distribuidora de filmes conforme seu interesse, formando, com isso, um 
circuito de filmes, como delineia o excerto extraído de sua manifestação de fls. 1 O e 11: 

"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." 

4. Esclarecendo ainda a preferência do público por filmes dublados aos 
legendados, trouxe repoiiagem publicada pela revista Época, do mês de junho de 2012, que 
afirma a tendência do aumento dos filmes dublados com vistas à atrair um públlco mais 
amplo, especialmente a classe média emergente, que habituada aos filmes dublados 
exibidos nas redes televisivas, agora com acesso aos cinemas, busca filmes em idênticas 
condições tendo em vista a preferência por filmes exibidos em idioma português, como 
vislumbra-se no texto extraído da reportagem (fl . 13): 

"O triunfo da voz sobre a palavra reflete uma nova demanda dos espectadores. 
Segundo o instituto Datafolha, 56% dos frequentadores de cinema preferem filme;:; 
dublados. A ascensão de uma nova classe média, que passou a frequentar os 
cinemas recentemente, explica a mudança do gosto. 'Essas pessoas estavam 
acostumadas a filmes dublados na televisão aberta e querem o mesmo nos 
cinemas' , afirma Cesar Silva, diretor-geral da distribuidora Paramount no Brasil." 

5. Após o recebimento destes esclarecimentos fornecidos pela exibidora, o 
Ministério Público Estadual determinou o arquivamento da representação pelo fato de o 
assunto em tela fugir à sua competência, contudo noticiando os fatos ao Mirustério Público 
Federal, para as providências cabíveis (fl. 16). 

6. A denúncia encaminhada pelo Mirustério Público do Estado de São 
foi recebida pela Procuradoria da República em São Paulo em 11 de 
18), que,_ com vjstas a delinear os contornos do problema social a 
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Diretor-Presidente .da ANCINE (Agência Nacional do Cinema) esclarecimentos acerca da 
não disponibilização de filmes legendados em salas de exibição na cidade de Taboão da 
Serra/SP. violando preceitos relativos à acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva, 
consignad~s na Lei 10.098/2000 e Decreto-Lei 5.296/2004. (fl. 20). 

7. Em nota técnica (fls. 22/28), a ANCINE limitou-se a reconhecer a 
importância da inclusão das pessoas deficientes, 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, bem 
como que estaria adequando-se às políticas inclusivas implantadas pelo Governo Federal, 
como o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limite 
(Decreto nº 7.612/2011 ). 

8. Discorreu .ainda sobre o aumento da competitividade da indústri a 
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 iPlplementadas. ou 
relativas à fiscalização. o que decorre da própria natureza da autarquia em cogito. como 
constata-se do seguinte trecho extraído da fl .. 25: 

"4.3 - Não por outro motivo, a agência incluiu o tema da acessibilidade em sua 
agenda regulatória para o biênio 201 3/14. Isto certamente dará materialidade à 
questão e determinará ações concretas de enfrentamento do tema, com 
impacto esperado de médio prazo. In iciativas ligadas à questão já foram 
iniciadas internamente, ao mesmo tempo em que se estreitaram os debates com 
parceiros re levantes, inclusive a Secretaria de Direitos Humanos, ligada à 
Presidência da República, especialmente por intermédio de sua Secretaria 
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência ." (g .n.) 

9. Isto posto o Ministério Público Federal. com vistas a identificar o número 
de pessoas que apresentam algum grau de deficiência auditiva, para então dimensionar o 
público-alvo vulnerável, fez juntar aos autos, às fls. 30/60, dados do censo de 20 l O do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, do qual se extrai as seguintes 
informações: 

"Deficiência auditiva - alguma dificuldade: 7.574.145 (sete milhões quinhentos 
e setenta e quatro mil cento e quarenta e cinco) pessoas, totalizando 3,97% da 
população brasilei ra; 

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." 

1 O. Diante deste quadro expressivo, o Ministério Público Federal. com v· t~ 
desvendar a responsabil idade pela ausência de legendas nos filmes exibidos 1 · 
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realizou reurnao com representante da MSA Empresa Cinematográfica Ltda., na qual 
foram apresentados esclarecimentos acerca do processo de produção. distribuição e 
exibição dos filmes, anotando-se 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, ah·ibuindo a responsabilidade às distribuidoras (fl . 63). 

11. Consubstanciado nessas informações, o Ministério Público Federal oficiou 
à ANCINE. a fim de que esta informasse os nomes, CNPJs e endereços de todas as 
empresas distribuidoras existentes no Brasil (fl . 64). A resposta foi juntada às fls. 69/71. 
Trouxe-se também aos autos informações identificando as maiores ou mais expressivas 
distribuidoras e apresentadoras de filmes no Brasil (fl. 80/98). 

12. Foi então oficiado a essas maiores distribuidoras do país, identificadas nas 
pesquisas. a fim de que ínfonnassem 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 (fls. 98/98-B). Respostas juntadas às fls. 
154/443. ' 

13. Cumpre salientar o conteúdo da manifestação da Imagem Filmes (fls . 
257/297), 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 á Imagem Filmes, e quais horários e 
salas exibirão esta (legendada) ou aquela (dublada) versão." 

14. A Columbia Tristar Filmes do Brasil LTDA. (Sony Pictures). elucida ainda 
entre as fls. 299/301 que: · 

"O lançamento de um título em cinema se inicia 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 disponíveis 
(legendado, dublado, 30) . 

Essa oferta parte do pressuposto de que o exibidor. com·o 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 reais de 
ofertas feitas a exibidores (doe. 2) 

( .. . ) 

Assim , 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 rn a 
legislação vigente, e tampouco com a pol ítica interna da Sony) 

( ... ) 
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Na prática, identificada a versão mais atrativa (dublada ou legendada), resta nltido 
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) . 

15. Das informações fornecidas pelas empresas distribuidoras oficiadas, bem 
como os esclarecimentos prestados pela empresa exibidora MSA EMPRESA 
CINEMATOGRÁFICA LTDA. é possível uma visão panorâmica do cenário econômico 
atual acerca da inclusão de pessoas c.om deficiência auditiva no mercado de consumo de 
filmes. A partir desta construção foi possível verificar uma responsabilidade mútua entre as 
distribuidoras e as exibidoras vez que as primeiras lançam os títulos de filmes nos fo1matos 
(35mm ou digital) e versões (dublado ou legendado) introduzindo, portanto, os respectivos 
filmes no circuito para as exibidoras. Estas (exibidoras), por sua vez, optam pelos fo1matos 
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. 

16. A pa.iiir 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. 

17. 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-l9s às exibidoras, de forma que, não sendo 
disponibilizada cópia na versão legendada, resta impossível às exibidoras a exibição de 
filmes neste formato. 

18. Por seu turno, ainda que as distribuidoras tenham disponibilizado as 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. 

19. A esta relação bilateral dá-se o nome de circuito, em que figuram os 
distribuidores e os exibidores, gerando portanto, responsabilidade recíproca. 

20. Questão semelhante, acerca da promoção de acesso dos deficientes auditi vos 
às obras cinematográficas e videofônicas já foi objeto da Ação Civil Pública nº 0002444-
97.2012.403 .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. 444 
e 467), motivo qual foran1 trasladadas para os autos do presente inquérito civil peças, 
decisões e elementos que pe1mitem 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, como a seguir expostas. 

21. No dia 02 de dezembro de 2004,. foi realizado pelo Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - CÓNADE. conjuntamente com o Minist' ·e;--
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da Cultura (fls. 545/546), uma reunião na qual, dentre os pontos discutidos, consignou-se o 
seguinte: 

"1) O Coordenador Geral da Coordenação Geral de Identidade da 
Diversidade Cu ltural , nunca ouviu falar 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; 

1 

3) Na ocasião o representante do Ministério da Cultura perguntou se 
este Decreto existia na Internet, e informamos que existe sim , no site da 
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." (grifos nossos) 

22. No Plano de Ação CORDE 2007 (fls . 560/569), foi exposto a insuficiência 
de recursos humanos e econômicos para a consecução das finalidades legais atribuídas à 
Coordenadoria acional para Integração da pessoa Portadora de Deficiência - CORDE 
(órgão da ecretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República). o que 
limita a sua atuação na medida de promoção dos direitos de inclusão das pessoa com 
deficiência. 

23 . Em sequência, foi juntado ofício da CORDE, que, em sua manifestação de 
fls. 510/511 atribuiu a inação na efetivação de políticas tendentes à inclusão das pessoas 
portadoras de deficiência a lU11 desajuste na agenda do Ministério da Cultura. órgão 
responsável pelá aprovacão e financiamento de projetos pertinentes à producão de filmes 
nacionais. e à Agência acional do Cinema - ANCINE. órgão regulador das atividades 
cinematográficas brasileiras. na adocão de medidas necessárias e a implementacão do 
recurso para o acesso das pessoas com deficiência aos conteúdos dos filmes nacionais. 
(g.n.) 

24. Prosseguindo, a ANCrNE em 09 de outubro de 2009. em sua manifestação 
de fls . 605/607 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, PL
CD n. º 1.078/2007 e PL-S n.º 188/2008). 

25 . Como já afirn1ado, 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 infom1ações 
contextualização do problema social ora enfrentado. 

26. Cumpre destacar que nos referidos autos, foi proferi 
concedendo parcialmente a antecipação da tutela. como é possí 
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iiAo regulamentar a Lei nº 10.098/2000, o administradçir 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 mecanismo 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 ruido interfere o acompanhamento do que está sendo 
exibido, recorre o juízo à analogia, para estender a obrigação 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 fiscalize 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 editais e contratos a exigência de legendas ocultas ou fechadas (closed 
captions), em língua portuguesa, nos filmes nacionais por ele financiados. A União 
e a ANCINE terão a obrigação de fazer, consistente na fiscalização do 
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 solicitação do deficiente auditivo, conforme decreto regulamentar, 
acima mencionado." (Disponibilização D. Eletrônico de decisão em 06/06/2012, 
pag 315/319) . 

27. Visando apurar a efetivação das medidas de natureza fiscalizatória impostas 
à UNIÃO e à ANCINE a partir desta decisão, foi oficiado por este Órgão Ministerial a 
essas entidades requisitando 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. 667/668). 

28 . Em resposta, a ANCINE esclareceu que desde 2013 superv1s10na a 
adequação dos editais de produção de obras audiovisuais e respectivos contratos do 
B DES para que os filmes nacionais por 'ele financiados e/ou patrocinados. destinados ao 
mercado nacional, contemplem legendas ocultas (closed captions) em língua portuguesa. 

29. Já no que tange à obrigação fiscalizatória. restou evidente que a Agência 
Reguladora colocou-se 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. 
678: 

"No que diz respeito ao monitoramento da obrigação de veiculação das obr 
audiovisuais com recursos do BNDES relativos aos editais publicados a 1r de 
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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.)." 

30. 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. 696/722). não apontando qualquer ação ou medida de sua iniciativa visando 
a efetivação da promoção e inclusão de deficientes auditivos . 

31. Diante deste quadro, a ANCINE realizou consulta pública entre 10/04/2015 
a 07/08/2015 para o desenvolvimento de ações regulatórias de promoção da acessibilidade 
visual e auditiva em salas de cinema, através de implementação dos recursos de 
legendagem descritiva, LIBRAS e audiodescrição, conforme decorre da Notícia 
Regulatória acostada entre fls. 726/729. 

32. Troúxe por meio desta. no que concerne à promoção da inclusão de 
portadores de deficiência auditiva, a apresentação da legendagem descritiva, que discone 
no item 15 da fl. 727: 

"(15) A apresentação da legendagem descritiva, língua de sinais ou audiodescrição 
nà modalidade fechada pode assumir ainda 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 modalidade fechada individual é aquela que permite a 
apenas uma parte dos espectadores receberem a informação adiciona'!. " 

33. Em que pese o nobre propósito da Agência Reguladora em promover a 
acessibilidade dos deficientes auditivos por meio da inserção de legendas descritivas na 
modalidade fechada, a qual é exibida individualmente quando solicitado pelo deficiente, 
cumpre destacar que a proposta de ação regulatória não é de aplicação imediata, mas de 
efetivação progressiva no transcurso de até 3 anos a partir de 201.7, 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 inadiados desde à época. , 
motivo qual, a espera pela implantação dessas medidas importa no prejuízo contínuo da 
população de pessoas portadoras de deficiência auditiva, em qualquer nível. 

34. ~ fl. 754/798-verso foi jtmtado a Análise de impacto sobre a in1plantação de 
novas tecnologias tender:tes à promoção do acesso universal dos deficientes às obras 
exibidas pelos cinemas. A fl. 728 é possível verificar a mora na efetivação ~~direito 
fundamental porquanto a expectativa de implantação dessas medidas ' r etacL ara 
2019: 
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"d) em relação à carência: prazo para impor a obrigação.de acessibilidade a contar 
da vigência do ato normativo, estipulando prazos diferenciados em função do 
número de salas de exibição por grupo exibidor: 

d.1) Para exibidores com mais de 20 salas: 
Ano 1 (final de 2016): 50% (cinquenta por cento) do total çle salas; 
Ano 2 (final de 2017): 80% (oitenta por cento) do total de salas; e 
Ano~ (final de 2018): 100% (cem por cento) do total de salas. 

d.2) Opção 1: Para exibidores com até 20 salas: 
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. 

d.3) Opção 2: Para exibidores com até.20 salas: 
Ano 1 (final de 2017): 30% (trinta por cento) do total de salas; 
Ano 2 (final de 2018): 60% (sessenta por cento) do total de salas; e 
Ano 3 (final de 2019): 100% (cem por cento) do total de salas." 

35 . A exclusão dos deficientes auditivos do conv1v10 social é uma realidade 
obscura que não mais se alinha aos preceitos modernos do Estado Democrático de Direito, 
notadamente porque já passados mais de 27 (vinte e sete anos) da entrada em vigor da 
Constituicão Federal, gue enuncia como objetivos fundamentais a construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária, promovendo o bem de todos, se·m preconceitos e 
quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, 1 e IV, CF). Nessa perspectiva 
evidente que a democracia é baluarte avançado que acobe1ta não a vontade e os desígnios 
das maiorias, mas indistintamente a todos, e com especial acolhimento de público 
vulnerável. 

36. Em que pese os portadores de deficiência auditiva e visual comporem 
parcela minoritária da população brasileira, não podem mais serem privados do acesso à 
cultura, lazer informação, veiculados pela indústria do cinema. decorridas quase três 
décadas da promulgação da Constituição cidadã, bem cbmo decotTidos 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 força 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 línguas faladas e de sinais e outras formas de comunic -
não-falada; 
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"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 exerclcio , em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, económico, 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 ónus 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 passivei , 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. 

37. Outrossim, como as informações obtidas a partir de órgãos públicos e 
conselhos especializados, mostram-se bastante abstratas na medida em que foram 
apresentadas com o tecnismo de praxe, caneou-se para os autos do inquérito civil 
irlionnações de organizações da sociedade civil voltadas para a inclusão de deficientes 
auditivos demonstrando a importância de tal medida, e as vias pelas quais é possível a 
inclusão a médio e longo prazo deste público. 

38. 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 portadores de deficiência auditiva, 
idealizada a paiiir de 2004, conforme depreende-se da fl. 730/731: 

"A campanha pela legenda foi uma ideia minha. 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 excluído. 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. " 

39. Entre as fls . 799/802, foi juntada reportagem com o título ''Filmes dublados 
privain surdos no cinema", por Ricardo Shimosakai, publicada em 07/11120 14 1

• CUJO 

conteúdo ver a sobre a ausência de filmes legendados no município de Limeira/ P: 

"Para os alunos de uma escola estadual de Limeira que possuem deficiência 
auditiva e são alfabetizados, retirar filmes legendados do cinema é algo a W. . 
Fernanda, que é professora desses estudantes, explica que uma s res 
frustrações dos alunos foi ter lido o livro "A culpa é das rei e ..oã~ 
conseguiram assistir ao filme , ois todas as sessões em Limeir er adas,../' 

1 Disponíve l em: <hrt s: /'turi moada taclo.word ress.com/20 14111 /07/ film 
cinema '> -Acesso em 24 ago. 20 15 . 
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Para o estudante Clismon Moreira Souza, 17, que é deficiente auditivo, há um 
sentimento de revoltá 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 escrito 
dublado, fico bravo. Olho para os ouvintes e vejo que ·eles podem assistir o que 
eles querem, mas surdos não. Parece até que somos presos' , desabafa." 

40. À fl. 752/753, há outra reportagem, sob o tíntlo "Deficiente auditivo reclama 
da falta de filmes legendados em cinema de São Vicente'', datada de 11 de agosto de 201'52. 
na qual outro deficiente auditivo reclama da ausência de legendas em filmes, privando-o de 
usufruir das obras cinemÇttográficas 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'." 

41. Como é possível verificar, a partir das infonnações expostas, o quadro que 
se mostra é bastante preocupante vez que o cinema hoje consubstancia-se num dos 

. principais veículos de cultura, educação, lazer e informações, cujo acesso é bastante amplo 
e heterogêneo na medida em que as diversas classes sociais, seja as mais favorecidas ou as 
mais deficitárias, têm a oportunidade de romper com estes paradigmas e acessar o seu 
conteúdo. Privar os deficientes auditivos de acessar às obras cinematográficas, é privá-los 
de exercer em sua forma mais plena e irrestrita a sua ci_dadania. 

42 . Mais além, é notório o descompasso existente entre a realidade dos fatos, e 
o conteúdo das normas juridicas. É sabido também, que este descompasso não decon-e de 
simples inspiração do legislador no intento de produzir uma norma bem redigida. mas sim 
de o Poder Público dar-lhe efetividade. 

43. 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 estruh1ra político-juddica se assenta. 

44. E essa discriminação positiva é imperiosa para que os portadores de 
deficiência auditiva sejam privados do acesso às obras cinematográficas, quando exibidas 
apenas em sua forma dublada, circunstância discriminatória, não albergada pelos valores e 
princípios da Constituição e do ordenamento jurídico pátrio. Veja-se que o Poder 
Constin1inte Origin~io consagrou como fundamento da República Federativa do Brasil , a 
cidadania e a dignidade da pessoa humana, donde decorre os demais preceitos que 

z Disponível em: <hrt ://di ariodosurdo.com.br/2015/08/deticie nte-auditi vo-reclama-da-fa lta-de- -
legendados-em-c inema-de-sao-v icente/> Ac€sso em 24 ago. 2015 - Fonte: diariodolitoral.c 
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di ciplinam a plena integração das pessoas com deficiência ao convívio social. em seus 
aspectos cultui·ais, econômicos, consumer:istas, infraestrutura! etc. 

45 . Assim a obrigatoriedade de .inclusão de legendas em todos filmes 
distribuídos e exibidos, é medida 'que se impõem como instrumento hábil para solução 
parcial do problema que aflige esta parcela da população, na medida em que, embora não 
veicule os efeitos sonoros das obras cinematográficas, ao menos permitiria a compreensão 
do seu contexto em relação ao diálogo mantido entre as personagens e eventuais narrações 

· no decotTer dos filmes. 

46. Isso é possível por meio da inserção das legendas nas obras na forma 
··closed captions'' (legendas ocultas), que, assim como ocorre em cópias disponibilizadas 
para o u o doméstico, inserem as legendas mediante acionamento antes do início do filme. 
Com isso. o deficiente, 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 0002444-97.2012.406.6100 (íl. 634): 

"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) ." 

47. E nesse sentido, calha colacionar excerto da manifestação da Federação 
Nacional de educação e Integração dos Surdos - FENEIS , mencionado na decisão 
supracitada (fl. 571): 

"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." 

48. Por outro lado. é sabido 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 i 
trilha sonora. bem como os efeitos sonoros decorrentes dos eventos d 
filmes. o que não pode ser transmitido através das legendas convenci 
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49. É óbvio que jamais será possível expressar em palav~as escritas aquilo que é 
transmitido pela via sonora em sua exata dimensão, mas a possibilidade de-descrever esses 
elementos, que mostram-se essenciais à plena compreensão do teor dos filmes, por 
legendas descritivas 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. 

50. Estes instrumentos ora apresentados. impõe oportunamente uma pergunta: 
por que disponibilizar em obras cinematográficas as formas de " legendas descritivas e 
integração por LIBRAS, sendo que a primeira é menos custosa e já é o suficiente para que 
os deficientes auditivos possah1 ter acesso pleno e irrestrito aos cinemas? 

51. Para melhor elucidar a questão cmnpre anotar que existem deficientes 
auditivos sinalizados e os alfabetizados. sendo que os primeiros dependem de comunicação 
exclusiva por meio da LIBRAS, existindo deficientes que são sinalizados, ma 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° É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Linguâ 
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· visual
motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de 
transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do 
Brasil. 

52. E confirmando esta informação calha trazer aos autos excerto extraído da 
própria Análise de Impacto (Al) da ANCINE, acostada à fl. 776-verso: 

"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) . Deficientes 
auditivos podem usar aparelhos auditivos ou implantes cocleares e, neste caso, 
geralmente são alfabetizados, mas há surdos sinalizados que dependem 
exclusivamente de LIBRAS. 
Em reunião fomos informados que não existe rio Brasil estimativa quanto ao 
número de deficientes auditivos que não são capazes de ler e que, portanto, 
dependem unicamente da LIBRAS como meio de comunicação ." 

53 . Ainda na reportagem de fl. 800 com o título "Filmes dublados pri vam 
surdos no cinema'·, por Ricardo Shimosakai, publicada em 07/11 /20143 há infom1ações 
rele antes 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. " 
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54. Diante destas informações, chega-se a seguinte conclusão: como medida 
imediata visando à integração do deficiente auditivo, é necessár[o que se implante a 
legendagem nos filmes na fonna "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 decoITer 
do filme. 

55. Como solução mediata. visando o pleno acesso do deficiente auditivo às 
produções cinematográficas, faz-se necessário não só a inserção das legendas no modo 
··closed Caption", mais além, a introdução, ainda que nesta forma, de legendas descritivas, 
capazes de descrever o som ambiente e a trilha sonora dos filmes, bem como a exibição de 
intérprete de sinais. a fim de viabilizar o acesso tanto dos deficientes auditivos sinalizados. 
quanto dos oralizados. 

II - DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

56. A promoção da inclusão social dos deficientes auditivos opera-se por 
diversos modos, dentre eles o fortalecimento do acesso à cultw-a, infomrnção e ao lazer. 
como o acesso às obras cinematográficas e videofônicas, que hoje consubstanciam-se em 
importantes veículos cultural e de informação. 

57. Não bastasse a exclusão dos deficientes auditivos do convívio social , foi 
constatado que dentre este grupo da população brasileira, cuja soma já é bastante 
e pressiva, as crianças. adolescentes e idosos incorporam este quadro . o que ratifica a 
legitimidade do Ministério Público Federal em atuar no vertente caso. como resta a 
demonstrar: 

58. A partir do último censo (fls. 30/60), destacou-se a incidência da deficiência 
auditiva em grupos de crianças e adolescentes. atingindo cerca de 608.233 (seiscentos e 
oito mil. duzentos e trinta e três) pessoas; já em relação aos idosos, assim compreendidos 
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 3 .3 78 .564 
(três milhões, trezentos e setenta e oito mil. quinhentos e sessenta e quatro) pessoas. como 
verifica-se na tabela elaborada a partir de dados epigrafados na planilha do censo de 201 O 
acostada à fl. 31 . 

Incidência de Deficiência Auditiva em Crianças e Adolescentes 

Grupos de Idade 

O a 4 anos 

5 a 9 anos 

1 O a 14 anos 

Não Consegue de Grande Dificuldade Alguma Dificuldade 
Modo Algum 

13 .593 10.996 54.453 

16.494 31.976 

22.379 45.914 
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1 
15 a 17 anos 14.373 27.442 133.384 

1 

1 

1 

1 

Total 66.839 116.328 608.233 

Incidência de Deficiência Auditiva em Idoso 

Grupos de Idade Não Consegue de 1 Grande Dificuldade Alguma Dificuldade 1 

Modo Algum 
' 

60 a 64 anos 13.267 141.022 686.776 
1 

_, 65 a 69 anos 11.925 147.136 678,305 

70 a 74 anos 10.571 164.179 669.689 1 
1 

75 a 79 anos 10.000 169.752 561.265 

80 anos ou mais 26.618 373.207 782.529 -1 
Total 72.381 995.296 3.378.56-t 

59. Corroborando com esses dados, a Sociedade Brasileira de Otologia. em 
resposta ao Inquérito Civil nº 1.34.001.000150/2004-41 , que culminou na Ação Civil 
Pública nº 0002444-97.2012.4.03.6100, cujo trâmite deu-se perante a 25ª Vara Federal 
Cível da Capital, trouxe dados ainda mais alarmantes, no que tange à prevalência da 
deficiência auditiva na população infantil (fl. 573): 

Crianças Nascidas Prevalência da Nº Total de 1 

por Ano Perda Infantil Deficientes 

1 
' Auditivos 

Berçário Normal 3.600.000 3 : 1.000 10.800~ 

Berçário de Alto 400.000 30: 1.000 12.0~ 
Risco 

Total 4.000.000 5,7: 1.000 22.800 

60. Ainda, traz dados significativos afirmando que. segundo a OMS. a 
deficiência auditiva atinge 15 milhões de brasileiros, sendo que 5, 7 milhõe possuem 
de.fl.cit de audição significativo. Não obstante, há um agravante em relação à população 
idosa, que é acometida em cerca de 7.0% pela deficiência, o que coITesponde a ao menos 
1 O milhões de pessoas no país (fl. 575). 

61. Não bastasse essa população ser excluída por fatores históricos. econômicos 
e sociais, a deficiência auditiva, que acomete parcela elevada desse grupo, especialmente 
no que diz respeito aos -idosos, acaba por criar mais um obstáculo à efetivação desses 
direitos fundamentais , motivo pelo qual é imperioso destacar que situações desta natureza 
não ficaram ao d_esamparo da Magna Carta. 

62. A Constituição Federal, em seus arts. 127 e 129, ao tratar das ft 
institucionais do Ministério Público, dispõe ser essa instituição parte 
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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 
nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garan6a e promover o 
inquérito civil e a ação civil pública. para a proteção de outros interesses difusos e 
coletivos. 

63. A Lei Complementar 75/93, por seu turno prevê: 

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 observância 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 família , 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 indfgenas, à família , à criança, ao adolescente, ao idoso, às 
minorias étnicas e ao consumidor; 
d) outros interesses individuais indisponfveis, homogêneos, sociais , difusos e 
coletivos; 

64. 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 
promo\'er o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção. prevenção e reparação 
dos dano causados ao meio ambiente, ao consumidor. aos bens e direitos de valor 
artístico, e tético. turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos. coletivos e 
individuais indisponíveis e homogêneos e. especificamente na tutela de direitos das 
pessoas com deficiência. no art. 3°, da Lei nº 7.853/89 e art. 79, § 3°. Lei nº 13.146/2015 . 

65 . Portanto, diante da missão institucional outorgada constitucionalmente ao 
Mini tério Público Federal para atuar na tutela de direitos difusos, coletivo ir â.ivi 
indisponíveis, em função da população que apresenta deficiência audi · a, e eciaJ em 
relação à criança, ao adolescente e ao idoso, verifica-se a exi . ~ eia cont mo que 
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delineiam e legitímam a atuação deste Órgão Ministerial no intento de promover sua 
inclusão social da forma mais ampla e ÜTestrita possível. 

III - DA LEGITIMIDADE PASSIVA E DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

66. A União foi incluída corno ré na presente ação haja vista que na sua 
estrntura. comporta como entidade da Adminish·ação Direta o Ministério da Cultura, a 
quem compete, por meio do Conselho Superior do Cinema, a formulação e implementação 

· de políticas públicas ativas, como bem definido pelo art. 1 º do Decreto nº 4.858, de 13 de 
outubro de 2003: 

Art. 1° O Conselho Superior do Cinema, órgão colegiado integrante da estrutura 
básica do Ministério da Cultura, criado pelo art. ~º da Medida Provisória nº 2.228-
1, 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; 

67. Disso decorre que, as políticas adotadas para o desenvolvimento da indústria 
cinematográfica devem estar em consonância com todo o sistema jurídico-constitucional, 
na medida que é necessário uma interpretação sistemática do conjunto de normas e regras 
constitucionais e infraconstitucionais para que então possa atingir os objetivos almejados 
pela Carta Magna. 

68. 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 qual enseja a intervenção estatal para 
solucionar esta situação anômala ao. nosso ordenamento jurídico. 

69. Por sua vez as distribuidoras ora arroladas, que integram o ranking de 2015 
como as maiores distribuidoras de filmes no Brasil, segundo pesquisa realizada pela 
ANCINE (fl. 819), foran1 incluídas no polo passivo da presente ação tendo em vista sua 
responsabilidade pela inclusão de legendas e dublagem nos filmes . 

70. Isso porque as cópias, quando disponibilizadas na versão dublada, não são 
acompanhadas de legenda descritiva, o que inviabiliza o acesso dos deficientes auditivos 
aos filmes exibidos. 

71. Outrossim não bastasse a responsabilidade pela inserção de legendas nos 
filmes a serem distribuídos para as exibidoras. cabe a elas também a inserção de legendas 
descritivas na forma "Closed Captions" e de janela com intérprete de libras para os surdos 
que não são alfabetizados. 

72. Por den-adeiro, atendendo ao disposto no art. 
Federal demonstrado o interesse da União no caso em 
julgamento é da justiça federal. 

o 
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III - DO DIREITO 

73. O art. 1 º da Constituição Federal de 1988, estabelece os princ1p1os 
estruturais pelos quais a República Federativa do Brasil assentará o seu sistema polífico
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; 

74. Cumpre neste ponto ressaltar quê a cidadania não está atrelada 
exclusivamente ao exercício do direitos políticos, assim como a dignidade da pessoa 
humana não compreende um conceito abstrato para concretização no decurso do tempo, 
como extrai-se da liç~o 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 polftica prevista no art. 14). É 
muito mais do que isso, pois visa quálificar 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 relevo 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). 

75. 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, corno decon-e da interpretação dos incisos n 
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. 

76. Com essas considerações, é possível fümar algumas premissas: 
primeiramente, a cidadania, tal corno concebida pelo art. 1.0

, III da CF/ 1988. titularizada 
por todos o integrantes da sociedade. reconhece no indivíduo a legitimidad r - oste 
direitos e assumir obrigações verticalmente (em relação ao Estado), e nte (em 
relação a outros particulares). 
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77. Assim a dignidade da pessoa humana passa a ser concebida como o 
exerc1c10 do conjunto de direitos fundamentais, que não resta satisfeita com o mero 
provimento das condições mínimas de subsistência humana. Hodiernamente, 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. 

78. Neste ínterim, não menos verdade é que, a privação de um desses direitos 
fundamentais , que desdobram-se como vértices da dignidade da pessoa humana, importa a 
própria depreciação do ser humano enquanto gênero, motivo qual faz-se imprescindível o 
alinhamento da realjdade aos preceitos constitucionais ora arguidos. 

79. . 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 pontuados em outros locais do texto constitucional. a 
exemplo do o acesso à cultura, tratado no art. 215 e seguintes, a proteção às cri~mças e 
adolescentes no art. 227, e aos idosos no art. 230 da Magna Carta. 

80. Estabelecidas essas premissas, 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 áttdio original em regra prescindem de 
legenda, acaban1 por ocasionar a privação do acesso dos deficientes auditivos ao acesso às 
obras cinematográficas veiculadas pelos cinemas como bem restou demonstrado nos fatos 
expostos. 

81. Neste racioc1ruo, pode-se afirmar inicialmente que: a) aos deficientes 
auditivos se tem 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 (distril:iuidoras 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 (art. 215 
CF), verifica-se ofensa ao próprio princípio da dignidade da pessoa humana, que. como já 
demonstrado, consubstancia-se no exercício pleno. regular e ÍITestrito dos Direitos 
Fundamentais. 

82. Ainda na esfera 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, conforme dete1mina o art. 5°, § 3º 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 · a 
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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 l (Atos 
aprovados na forma deste parágrafo) 

83. Hodierna.mente, o Tratado Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e o seu Protocolo Facultativo. assinado em ova York, em 30 de março de 
2007, foi integrado à ordem jurídico-constitucional em consonância com o rito apontado, 
sendo intemalizado por meio do Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009, integrando, 
portanto. o núcleo normativo da Constituição Federal. 

84. Sendo intemalizado por este rito, pode-se afirmar, 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 , ademais, 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 
protegidas através do controle de constitucionalidade dos atos comissivos e 
omissivos do poder público, ante o .seu dever de regulá-las, quando carentes de 
regulação ou simplesmente quando pretendam regulá-las." (CUNHA, Dirley da 
Júnior. Curso de direito constitucional. 9ª ed. Juspodivm. ·Salvador, BH : 2015. 
pág. 500) . 

85. Tecidas essas considerações iniciais. é possível, doravante, discorrer sobre a 
relação o direitos assegmados pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e o seu Protocolo Facultativo. e a obstaculização do acesso dos deficientes 
auditivo aos filmes exibidos em cinemas, na medida em que. em virtude de sua natureza 
fundamental , tais direitos a seguir declinados, possuem aplicabilidade imediata. 

86. A sim, 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 ace sibilidade: 

Artigo 3 
Princípios gerais 
Os princípios da presente Convenção são: 
( . .. ) 
c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; 
( ... ) 
f) A acessibilidade; 

87. Em sequência, o art. 4.0 estabelece as obrigações 
dentre as quais destacando-se: . 
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1.0s 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 Partes se comprometem a: 

a) Adotar todas as medidas leg islativas, 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 
informação e comunicação, 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 tecnologias 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 a tomar medidas, tanto quanto permitirem os recursos disponíveis e, 
quando necessário, no âmbito da cooperação internacional , a fim de assegurar 
progressivamente o pleno exercício desses direitos, sem prejuízo das obrigações 
contidas na presente Convenção que forem imediatamente aplicáveis de acordo 
com o direito internacional. 

88. Conjugando-se os princípios gerais que no1teiam o presente Tratado 
Internacional, às obrigações gerais assumidas pelos Estados signatários, têm-se que houve 
a preocupação de promover o acésso 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. 

89 . Neste ínterim, direcionando normas tendentes à proporcionar a 
acessibilidade plena e in-estrita 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 
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igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, 
à informação e comunicação. inclusive aos sistemas e tecnologias da informacão 
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 
mfnimas 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 
deficiê-ncia, 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. 

90. É de notória clareza que, em virtude das limitações físicas e sensoriais. as 
pessoas portadoras de deficiência são segregadas do convívio social. Isto torna-se ainda 
mais evidente no ve1iente caso. porquanto os filmes são verdadeiras mercadorias para o 
consumo, e tendo em vista a clarividência da sociedade consumerista, privar os deficientes 
auditivos, significa privá-los de acesso às mercadorias produzidas pela sociedade, e. por 
corolário. privá-las do convívio social. E neste sentido, é vedado ao fornecedor de produtos 
ou serviços colocar no mercado de consluno 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 L ei 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, lizaçã 
Qualidade Industrial (Conmetro) ; 
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91. Com efeito, com o fim de inibir 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 participação na comunidade. inclusive assegurando que: 
c) Os servicos e instalações da comunidade para a população em geral estejam 
disponíveis às pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades, e 
atendam às suas necessidades. · 

92. Com efeito, não se pode conceber, que no conente ano, isto é, passados seis 
anos da internalização do presente tratado que, especificamente abordou a matéria, e vinte 
e sete anos da promulgação da Constituição Federal, que cuidou por meio de diversos 
dispositivos sobre a 'promoção dos direitos dos deficientes, o consumo de filmes esteja 
obstaculizado à parcela da população portad,ora de deficiência auditiva. 

93 . 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, hocliemamente, o cinema, e ainda de ter 
acesso ao produto dessa expressão, que materializa-se' nesses produtos culturais; assim 
como às informações, isto é, a 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 à cultura 
propagados por meio da info~ação. 

Art. 5.0 
.. . 

( ... ) 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença; 
( ... ) 
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional ; 

94. E sob este vé11ice, 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 d.e conhecimento, materializando-se na liberdade de 
infonnação. 

95. Com tal efeito, o art. 21 do Tratado de Nova York cuida especifican1ente do 
direito de acesso a estes direitos fundamentais por parte dos deficientes, como eríot -
literalidade do texto do art. 21: ç;---

Artigo 21 
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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 
acessiveis 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; 

96. 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 tun 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 

1.0s 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 

97. Pois bem. a partir desta atiiculação de normas de índole eminentemente 
constitucional. restou esclarecido que os deficientes auditivos têm sim o direito de acesso 
ao cinema, que consubstancia-se na materialização de expressão cultural. formada pela 
conjugação do direito de acesso à expressão cultural e informação, surgindo, portanto. o 
dever do Poder Público fiscalizar a efetivação destes direitos, e das exibidoras e 
di tribuidoras em adequar-se a estas disposições vez que existe tecnologia para tanto. 

98. 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 L~d _ e 
outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas p011adoras édefic~ que em 
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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 
educaçã_o, 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 l~is , 
propiciem seu bem-estar pessoal , social e econômico. 

99. Regulamentado a Lei 7.853/89, o Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 
1999 dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência, que em seu art. 46, inciso 1 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 ; 

100. Deveras, restou claro que a omissão do Poder Público em fiscalizar a 
promoção da acessibilidade e inclusão social dos deficientes não encontra amp'aro 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 específicas para a consecução deste direito, que não limitou-se a estas 
normas. 

101. 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 explícita 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 adotarão plano 
de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais ou 
outra subtitulação, para garantir o direito de acesso à informação às pessoas 
portadoras de deficiência auditiva, na forma e no prazo previstos em regulamento . 

102. Com efeito, dando executoriedade a estas normas, o Decreto nº 5.296. de 02 
de dezembro de 2004, traz em seu art. 53. § 2. 0

, recursos mínimos que ~am a 
acessibilidade de surdos e deficientes auditivos às obras cinematográficas e Yidéofó · 
como é possível verificar: 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 

27 

Art. 53. Os procedimentos a serem observados para implementação do plano de 
medidas técnicas previstos no art. 19 da Lei n° 10.098. de 2000., serão 
regulamentados, em norma complementar, pelo Ministério das Comunicações. 
(Redacão 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: 

1 - a subtitulação por meio de legenda oculta ; 

li - a janela com intérprete de LIBRAS; e 
... 

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

103. O Decreto em epígrafe data de dezembro de 2004 oportunidade em que já 
regulamentava os meios pelos quais seria exigível a integração dos deficientes sensitivos 
auditivos aos meios de comunicação. que, confo1me apontado nos incisos, consistiriam na 
a) inserção de legenda oculta (Closed Caption); b) janela com intérprete· c) audiodescrição. 

104. 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 portadoras de deficiência, com vista a 
obter a sua efetivação da maneira mais célere e apropriada possível. como bem depreende
se de seu art. 1. º: 

Art. 1Q 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. 

105 . Esse novel diploma legal, no que refere-se à cultura, dispõe expressamente 
sobre a acessibilidade ao cinema, devendo as produtoras e exibidoras disporem de 
tecnologias inclusivas, corno bem depreende-se dos ruis. 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 o É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à 
pessoa com deficiência . sob qualquer argumento , inclusive sob a alegação de 
proteção dos direitos de propriedade intelectual. (g .n.). 
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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. 

106. Apesar desse Diploma const1twr 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. 

107. Ocorre que, curiosamente, para a aplicação do mencionado art. 46. § 6. º. 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 inicio de sua vigência, isto é, para a sua produção de efeitos, atribuindo-lhe o 
vacacio -!egis de 48 (quarenta e oito) meses como detemlina o art. 125, inciso II: 

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; 

l 08. A determinação de suspensão da eficácia nom1ativa deste dispositivo 
poderia ensejar a interpretação de que as distribuidoras e exibidoras somente seriam 
compelidas a adequar-se as 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 fundanrnntal, 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 infraconstih1cional 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. 

l 09. Por consequência lógica o citado dispositivo apenas tratou de fom1a 
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 afirmar a 
inconstitucionalidade do art. 125, II do Estah1to da Pessoa com Deficiência na medida em 
que a estipulação do prazo de 48 (quarenta e oito meses) para que os cinemas adequem-se 
ao público deficiente, significa impor limitação ao exercício de Direitos Fundamentais já 
adquiridos em função de sua própiia natureza, criando, portanto, uma causa suspe · 
relação a exigibilidade de ações de natureza protetiva, regulamentadora e :f~~J."· '"Y'U 
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face do Poder Público, e de promoção de acessibilidade e inclusão social por parte das 
distribuidoras e exibidoras . 

11 O. Assim a limitação de tais direitos fundamentais das pessoas com deficiência 
ofendem diretamente o princípio estrutmal da dignidade da pessoa humana, que informa o 
próprio Estado Democrático de Direito, que, quanto aos seus efeitos, são classificados 
como normas constitucionais de eficácia imediata. como decon-e expressamente do art. 
5. 0

, § 1°, in verbis: 

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais 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. 

-
111 . Poder-se-ia equivocadamente induzir o racioc1mo de que este di positivo 
possui os seus efeitos restritos aos direitos fundamentais estabelecidos pelo art. 5.0 da 
Con tituição Federal. todavia, conforme esclarece Dirley da Cunha Júnior, os seus efeitos 
dizem-se em relação ao caráter conteudístico da nonna, 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) . 

112. Portanto, no ponto, é manifestamente inconstitucional o art. 125, 
notadamente o seu inciso II , assim como o ai1. 12 7 da Lei nº 13 .146/2005, por afrontai· o 
que assegurado pelo art. 1.º, inciso III (ofensa ao princípio da dignidade da pessoa 
humana). art. 5. 0

• incisos IX. XIV e 215 da Constituição Federal, bem como aos arts. 3.0
, 

4. 0
, 9.0

• 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 
fundai11entada na doutrina de Ingo 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 s.ua 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 anal!ticas 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 nú.cle-~e sencial 
operam como limites dos limites aos direitos fundamen ais," b · ando tais 
conteúdos (dignidade e/ou núcleo essencial) em face de id striti s, o que 
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se apl ica , em termos gerais, tanto aos direitos sociais quanto aos demais direitos 
fundamentais ; (Rev. TST, Brasília , vai. 75, nº 03, jul/set 2009, pág . 133. disponível 
em <http://webcache.gooqleusercontent.com/search? 
q=cache:8d EeUk7j8GY J :aplicacao. tst. jus. br/dspace/bitstream/handle/1939/13602/ 
007 sarlet.pdf%3Fsequence%3D4+&cd=1 &hl=pt-BR&ct=clnk&ql=br> acesso em 
16.nov.2015, as 09h55) 

113 . Sob o prisma jurisprudencial a posição é explícita quanto à impossibilidade 
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 entendimento no sentido de 
que com a edição da Portaria nº 188/2010 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, caracterizando
se, assim, o manifesto interesse do Parquet Federal em prosseguir no feito. li - Na 
hipótese dos autos, verifica-se que a audiodescrição 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. 17 e 19) e o Decreto 5.096/2004 
determinou 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 fundamenta l) o acesso à informação (CF, art. 5°, XIV) , 
promovendo a integração na vida comunitária das pessoas portadoras de 
deficiência (CF, art. 203, IV) e assegurando a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes de cultura nacional (CF, art. 215, caput) . IV - Na ótica 
vigilante do Supremo Tribunal Federal "o principio 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 resta ões ositivas do Estado como o direito,....à 
educa ão o direito à saúde ou o direito à se uran a ública v. a uf no 

recesso de efetiva ão desses direitos fundamentais · di · Gru57 ou 
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coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, 
uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo 
Estado. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido 
os direitos prestacionais, 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 edição 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 188/201 O, que 
fixou um novo cronograma de implantação do recurso de aud iodescrição 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. 1º, 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, ta is como o direito à 
educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à 
saúde, o dire ito 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). VII -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 .) 

114. E t~i s dispositivos (art. 125 , nota.damente o seu inciso II, a~ e-ôart. 
127. da Lei nº 13 .146/2005) violam ainda mandamento constituciona.1-'ê:xnPé S'O a que 
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o Poder Público, das três esferas federativas , através da competência legislativa que llies 
foi outorgada, cuide na dicção do art. 23, II, da Carta, da saúde e assistência pública, 
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. E, ainda no rut. 24, XIV, da 
Constituição, enumera-se competência concorrente à 1Jnião e Estados-membros. para 
legislar sobre a proteção e integração social das pessoas com deficiência, que 
evidentemente não pode ser encru·ada como uma faculdade ou competência discricionária 
do Estado, considerados os objetivos fundamentais que também estão insculpidos no texto 
constitucional, de constrnir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicando a 
marginalização e reduzindo as desigualdades e promovendo o bem de todos, sem 
preconceitos ou quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°). 

115. Vale no ponto consignar o que afirmou o E. Ministro Marco Aurélio, do C. 
Supremo Tribw1al Federal no voto proferido do Recurso Extraordinário nº ~40.028/SP~: 

" ... Salta aos olhos a relevância deste julgamento. Faz-se em jogo o 
controle jurisdicional de políticas 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: a 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 tomo 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: 

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 remejef · 
a disciplina da matéria, a Carta da República não obstaculiza a tóac~_çj_o_, 

_______ Ju_d_i_ci_á_rio. Existem razões para assim concluir. A primeira delas ár°;J9~ 

4 STF, RE 440028. Relator( a): Miii. MARCO AURÉLIO, Primeira Tunna, julgado O/? ~ 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 25-11-2013 PUBLIC 26-11-201 
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fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil, surgindo o 
envolvimento da dignidade da pessoa humana e da busca de uma sociedade justa 
e solidária - artigos 1°, inciso Ili, e 3°, inciso 1, dó Diploma Maior. 

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 . ... " 

IV - DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS 

116. Como explanado, a presente demanda, que visa a promoção de 
acessibilidade e inclusão social dos deficientes auditivos e como último balua.1ie a 
efetivação do princípio da dignidade da pessoa hLLimma em sua forma mais ampla e 
iITestrita possível através do exercício dos direitos fundamentais, consiste em verdadeiro 
combate travado contra a União, um aglomerado de empresas, mas mais além, contra a 
própria sociedade na medida em que essas pessoas sempre foram afastadas do convívio 
social por conta de suas limitações físicas e sensoriais. 

11 7. A própria sociedade. compreendida a partir de uma dimensão histórica. 
cultural e econômica, acabou por segregar essas pessoas da sua dinâmica. inflando o 
descaso e mesmo o desrespeito. Tal situação, no entanto, não mais se alinha a sociedade 
contemporânea. 

118. É que a pa.1iir da Constituição Federal de 1988, a efetivação do princípio da 
clignidade da pessoa humana, princípio mor sobre que 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 dispo tos 
no orclena.111ento jurídico pátrio. 

119. Assim sendo, é passível de indenização esse posicionamento da União, de 
efetivar direitos e garantias das pessoas com deficiência, considerados os comandos 
explícitos da Constituição Federal. Sobre o tema já se decidiu que: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS SOCIAIS DANO MORAL COLETIVO. 
DIREITO SUBJETIVO DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA AO PASSE LIVRE 
NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. LEI 8.899/94. DIREITO 
QUE DEPENDIA DE REGULAMENTAÇÃO PARA A DEFINIÇÃO DO SEU 
CONTEÚDO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO SUBJETIVO ANTES DA 
REGULAMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO FEDERAL. PERO IAL 
DO OBJE_TO DA AÇÃO COM A SUPERVENIÊNCIA DA ~..B ENTAÇÃO. 
PERSISTENCIA DO INTERESSE NO JULGAME ro~ 8-13,EDIDO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVO . O A r;ÍÍISSÍVEL EM 
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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. 1° 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 apelacao, 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 nÇ) art. 13 da Lei 7.347/85. Sem 
condenação em honorários advocatícios. (TRF-3. AP Cível nº 1418769, Ação Civil 
Pública nº 00045059119994036000. Terceira Turma, Juiz Convocado Valdeci dos 
Santos. Disponibilizado em 11.05.2012) 

120. Por seu turno as distribuidoras deveriam ter primado pela expansão de seu 
mercado de consumo càm observância às políticas de promoção de acessibilidade e 
inclusão social vez que o próprio CDC veda a circulação de mercadorias em desacordo 
com as normas expedidas pelos órgãos oficiais, como depreende-se do art. 39, inciso Vlll: 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de proáutos ou serviços, dentre outras práticas 
abusivas: 

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) ; 

121. Por consectário, houve o cerceamento de acesso aos filmes estrangeiros 
exibidos somente na fonna dublada, e dos filmes nacionais que prescindiram de 
financiamento público, acarretando, portanto, a obstrução do acesso ao produto por 
deficientes auditivos do Brasil inteiro, como é possível verificar na denúncia de fl . 06 e 
reportagens de fls . 730/731 , 752/753 , 799/801 e 804. 

122. Diante deste prejuízo, surge em face da União e das distribuidoras o dever 
de indenizar danos morais sofridos por toda a coletividade de deficientes auditivos. 

V - DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA FUMUS BONI IURIS 
E PERICULUM IN MORA) E DE EVIDÊNCIA 
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123. 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. 

124. 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. 

125 . 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. 

126. Discorrendo sobre o direito à adequada tutela jurisdicional , Luiz Guilherme 
Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que2-: 

"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 
autqr 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 procedimento, 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 desef!1penho do Poder 
Judiciário. Nessa linha, é correto dizer que a tutela antecipatória também é 
garantida pelo princípio 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) ." 

127. Registre-se, por outro lado, que a antecipação dos efeitos da tutela é 
plenamente cabível em sede de ação civil pública, como defendem elson Nery Júnior e 
Rosa Maria Andrade Nery, em sua obra Código de Processo Civil Comentado: 

"3. Antecipação da tutela. Pelo CPC 273 e 461 , § 3º, com a redação dada pela L 
8952194, aplicáveis à ACP (LACP 19), o juiz pode conceder a antecipação da 
tutela de mérito, de cunho satisfativo, sempre 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 3, 
461, § 3º e coe 84, § 3º . " (3ª edição, revista e ampliada, R istcDdo nbunais, 
1997, p. 1.149) 

5/n Manual do processo de conhecimento a tutela 1unsd1c1onal através do processo de conheome 
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128. Nos termos do disposto no artigo 273 do Código de Processo Civil cabe 
destacar in casu a ·presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada. 

129. O Jumus 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 atiiculadas. 

130. 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 23° 
Vara Cível d~ 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 LfNGUA 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 FATIGA. 
1. Ao regulamentar a Lei nº 10.09812000, 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 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, § 6º) . 
2. A norma não é efetiva porque fqlta 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 0019022-
05.2012. 4. 03. 0000/SP. Rei. Juiz Federal Convocado Herbert de Bruym. Julgado 
em 07.11 .2013, D.E. publicado em 1911112013) 

131. O segundo requisito reside na ineficácia do provimento somente ao final do 
processo porquanto os direitos fi.mdamentais ora suscitados, de aplicabilidade imediata. 
deveriam ter sido observados desde a promulgação da Caria Magna, sendo que a posteriori 
vieram normatizações específicas infraconstitucionais e constitucionais (trata 
intemacionajs sobre direitos humanos), que somente corroboran1 pai·a a omissão d mao 
no seu mister de regulamentar e fiscalizar as distribuidoras e exibidoras ilmes na 
observância destes preceitos tendentes à promoção do acesso pleno e ir · o o direitos 
fündamentais dos portadores de deficiência auditiva. 
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132. E no que diz respeito às distribuidoras e exibidoras (está sendo proposta. em 
relação a estas. outra ação civil pública), tal :fundamentação é aplicável porquanto 
desrespeitaram os preceitos tendentes à efetivação desses direitos fundamentais 1e_. 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. 

133. Considerado tudo o que aqui exposto e articulado, é possível ainda 
vislumbrar que estão presentes circunstâncias que autorizam a concessão de tutela 
antecipada de evidência, na forma do aii. 273, § 6°, Constituição Federal. 

134. 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, seja sob o enfoque da tutela antecipada de evidência 
(gue dispensa a urgência) , para o fim de impor, confonne art. 273 e 461 , caput e § 3.0 do 
Código de processo Civil, as seguintes obrigações: 

a) às distribuidoras de filmes, aqui atToladas como rés, para que, no prazo de 
60 (sessenta) dias, insiram em todas as cópias de produções audiovisuais destinadas ao 
mercado nacional, seja de produção nacional ou estrangeira legendas abertas ou legendas 
descritivas na forma Closed Caption. assim como janela com intérprete de LIBRAS, com o 
fito de proporcionar ace sibilidade das pessoas com deficiência auditiva a seu conteúdo ; 

b) à UNIÃO e à ANCINE fiscalizai· o ctm1primento 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. 

135. Outrossim, nos termos dos arts. 21 da LACP e 93, inciso II do Código de 
Defesa do Consumidor requer que a decisão proferida produza efeitos em âmbito nacional. 

VI - DOS PEDIDOS FINAIS 

136. Requer-se autuação da presente petição com o Inquérito Civil n. 0 

1.34.001.001334/2013-80 que a instrni, bem como citação dos requeridos para, querendo, 
contestar os pedidos, bem como a produção de provas por todos os meios em direito 
admitido 

137. No mérito, requer-se: a) a confirmação da tutela antecipada ou a condenação 
definitiva das empresas distribuidoras, ai-roladas corno rés, nas obrigações de fazer 
requeridas a título de tutela antecipada; b) a condenação da UNIÃO e da ANCINE em 
obrigação de fazer no sentido de fiscalizar as empresas distribuidoras arroladas corno rés, 
quanto ao cumprimento do que vier a ser decidido na presente ação 11can 
caso. as penalidades administrativas cabíveis e 
descumprimentos a esse r. Juízo. 
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138. Ainda meritoriamente requer-se a condenação da UNIÃO e das 
distribuidoras à indenização por danos morais coletivos, 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 valür fixado por Vossa Excelência, 
porém não infe1ior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 

139. Por derradeiro, requer-se a Vossa Excelência que fixe multa para o e.aso de 
descumprimento da sentença a ser prolatada, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), por dia de descumprimento, sem prejuízo do previsto nos parágrafos 5° e 6° do art. 

461 do Código de Processo Civil e de responsabilização criminal, na fo1ma do art. 330 do 
Código Penal. 

140. Dá-se à causa o valor de R$ 1.000.000.00 (um milhão de reais). 
considerando-se a valor mínimo requerido morais 
coletivos. 

' 


