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1.O Código de Proteção e de Defesa do Consumidorg ç

Consumidor
⇒ CDC: Teoria Finalista
⇒qualquer pessoa física ou jurídica que, isolada ou

coletivamente, contrate para consumo final, em benefícioco et a e te, co t ate pa a co su o a , e be e c o
próprio ou de outrem, a aquisição ou a locação de bens, bem
como a prestação de um serviço.p ç ç



1.O Código de Proteção e de Defesa do Consumidor

Fornecedor

⇒ “Fornecedor” é aquele que fornece mercadorias ou serviços
ao consumidor. São empresas ou pessoas que produzem,
montam, criam, constroem, transformam, importam,
exportam, distribuem ou vendem produtos ou serviços.



1.O Código de Proteção e de Defesa do Consumidorg ç

Prestador de Serviços

⇒ Prestação de serviços é toda espécie de atividade ou
trabalho lícito, material ou imaterial, contratada mediantet aba o c to, ate a ou ate a , co t atada ed a te
retribuição (CC, art. 594), excluídas as relações de emprego e
outros serviços regulados por legislação específica.ç g p g ç p



1.O Código de Proteção e de Defesa do Consumidor1.O Código de Proteção e de Defesa do Consumidor

Responsabilidades
⇒ Ao contrário do que exige a lei civil (artigo 927, CC/02), quando reclama a

necessidade da prova da culpa, a relação de consumo tem o descarte
pleno desta prova, sendo suficiente a existência do dano efetivo ao
ofendido.

⇒ O fornecedor responde objetivamente (independentemente de culpa) por
qualquer dano causado ao consumidor => teoria do risco => o fornecedor
ou produtor deve assumir o dano em razão da atividade que realizaou produtor deve assumir o dano em razão da atividade que realiza.

⇒ Responsabilidade pelo risco => caracteriza-se com a simples verificação
do dano mesmo de forma acidental e independentemente dado dano, mesmo de forma acidental e independentemente da
possibilidade de ser imputado à vontade humana => pressupõe sua
reparação por determinada pessoa, seja por ele estar situado dentro da
faixa de risco de sua atividade (nosso caso em estudo), seja por ter
melhores condições de suportar as suas conseqüências nefastas.



Nesse sentido, temos o seguinte julgado do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul:

“Resta caracterizada a falha da ré, na prestação de serviço,Resta caracterizada a falha da ré, na prestação de serviço,
sendo caso de aplicação do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, segundo o qual os fornecedores respondem,, g q p ,
independentemente de culpa, pela reparação dos danos
causados a consumidores por defeitos relativos aosp
serviços prestados, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. [Apelação Cível
nº 70015092034. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
Décima Câmara Cível. Des. Relator Luiz Ary Vessini de
Lima. Julgado em 22/06/2006. Disponível em:
http://www.tj.rs.gov.br/site_php/consulta/consulta_processo.
h ?]php?].



1. O Código de Proteção e de Defesa do Consumidorg ç

⇒ Responsabilidade pelo fato do serviço => produção de eventos =>
t i i ã l t d t d í i d lid dexteriorização, normalmente, decorrente de um vício de qualidade =

um defeito capaz de frustrar a legítima expectativa do consumidor
quanto à sua utilização ou fruição.

⇒ Defeito ou vício de qualidade => desvalor atribuído a um produto ou
serviço por não corresponder à legítima expectativa do consumidorserviço por não corresponder à legítima expectativa do consumidor
quanto à sua utilização ou fruição (falta de adequação), bem como
por proporcionar riscos à integridade física (periculosidade) e

t i i l (i ) d id d t ipatrimonial (insegurança) do consumidor ou de terceiros,
comprometendo a sua prestabilidade ou servibilidade, originando
um evento danoso denominado “acidente de consumo”.

=> EX: produtor de eventos que vende mais ingressos do que o local
d li ã d t d t i d d dde realização do evento pode suportar ocasionando a queda de
alambrados, palcos, arquibancadas etc.



1.O Código de Proteção e de Defesa do Consumidorg ç

Nexo de Causalidade
No campo da responsabilidade civil, o nexo causal cumpre uma

dupla função: por um lado, permite determinar a quem sedupla função: por um lado, permite determinar a quem se
deve atribuir um resultado danoso, por outro, é indispensável
na verificação da extensão do dano a se indenizar, poisç , p
serve como medida de indenização.

Na imputação pelo risco da atividade (aquele adotado por
nossa legislação pátria), a responsabilidade é, de uma certa
forma, mitigada. Isto porque se admitiu a possibilidade de
exclusão por determinados fatos que rompem o nexo de
causalidade entre o fato gerador e o efetivo dano.



• Causas Complementares => ou concausas quando o resultado
l i é d ê i d f t di i l d tlesivo é em decorrência de fatos diversos que, isoladamente,
não teriam eficácia suficiente para causar o dano. Ex: situações
de rixa em eventos, quando talvez 1 só não ocasionasse ade a e e e tos, qua do ta e só ão ocas o asse a
morte, mas 10 batendo em 1, raramente este sobreviveria;

• Causas Cumulativas => concorrentes, ao contrário, cada uma
das causas teria, de forma isolada, determinado a produção do
resultado Ex: crianças que jogam pedras por cima das pontesresultado. Ex: crianças que jogam pedras por cima das pontes
em pedestres. Uma na extrema direita, outra na extrema
esquerda, uma sem saber da outra lançam pedra na mesmaq , ç p
direção. Não se pode precisar qual pedra atingiu a vítima, mas a
mesma seria lesada por qualquer 1 das direções;

• Causalidade Alternativa => quando não é possível definir, com
um grau absoluto de certeza qual dos vários participantes emum grau absoluto de certeza, qual dos vários participantes em
certo ato (na cadeia de distribuição do entretenimento) causou o
dano.



• Teoria da equivalência dos antecedentes => equiparaq q p
como causa todos os fatos e as condições que, com maior
ou menos intensidade, colaboraram para a ocorrência de
determinado prejuízo;

• Teoria da Causalidade Adequada (aceita no Brasil) =>
restringe o conceito de causa, estabelecendo como talrestringe o conceito de causa, estabelecendo como tal
apenas a condição que, formulado um juízo abstrato, se
apresenta adequada à produção de determinado resultado,p q p ç ,
sendo aquela que apresenta como conseqüência normal e
efeito provável a ocorrência de outro fato.p



1.O Código de Proteção e de Defesa do Consumidor

Exclusão da Responsabilidade
⇒O fornecedor é responsável pelos danos causados por

produtos defeituosos que tenham sido introduzidos por ele
no mercado de consumo. Ex: amostra grátis e buffet.

⇒A inexistência de defeito no produto ou serviço mostra-se⇒A inexistência de defeito no produto ou serviço mostra se
como uma das mais importantes causas de exclusão da
responsabilidade civil => ocorrência do vício ou defeito.p

⇒ O ônus probatório é do fornecedor => comprovar um fato
negativo: a inexistência do defeito => perícias e provasnegativo: a inexistência do defeito => perícias e provas
técnicas são caras e complexas.

⇒O fato exclusivo imputável quebra o nexo de causalidade
entre o defeito e o evento lesivo => Ex: festa com “all
inclusive e pessoa diabética”.



1 O Códi d P t ã d D f d C id1. O Código de Proteção e de Defesa do Consumidor

Exclusão da ResponsabilidadeExclusão da Responsabilidade
⇒ culpa exclusiva da vítima.
⇒ culpa concorrente => no direito brasileiro, não é causa excludente,p

mas apenas atenuante na cadeia da responsabilidade.
⇒ fato exclusivo de terceiro => é a atividade desenvolvida por uma

pessoa determinada que sem ter qualquer vinculação com a vítimapessoa determinada que, sem ter qualquer vinculação com a vítima
ou com o causador aparente do dano, interfere no processo causal
e provoca com exclusividade o evento lesivo.

⇒ Caso Fortuito ou Força Maior.
⇒ Prescrição (art. 27 do CDC).
⇒ Fato do Príncipe (exclusivo do agente ou órgão público)⇒ Fato do Príncipe (exclusivo do agente ou órgão público).
⇒ Riscos de Desenvolvimento (produtos novos no mercado. Ex:

Talidomida).)
⇒ Cláusula de não Indenizar (liberdade e previsão contratual).



1 O Códi d P t ã d D f d C id1. O Código de Proteção e de Defesa do Consumidor

Princípios do Consumidor

• Princípio da vulnerabilidade: técnica; jurídica ou científica; fática ou 
sócio-econômica

• Princípio da informação e da transparência

• Princípio da boa-fé

• Princípio da eqüidade e da confiança (art 51 IV do CDC)Princípio da eqüidade e da confiança (art. 51, IV do CDC)

• Princípio da soberania do consumidor



Direitos do Consumidor

Elencados no art. 6º do CDC:

1). Proteção da vida e da saúde 
2) Ed ã2). Educação para o consumo. 
3). Escolha de Produtos e Serviços 
4). Informação Correta. 
5). Proteção contra publicidade enganosa e abusiva.5). Proteção contra publicidade enganosa e abusiva. 
6). Proteção contratual 
7) Indenização7). Indenização 
8). Acesso à Justiça 
9). Facilitação de Defesa de seus Direitos. 
10). Qualidade dos serviços públicos.



2. A questão dos Contratos de Apresentação Artística

R lRessalvas

=>Cuidado com os chamados contratos de gaveta que prevêem
cláusulas leoninas para os artistas e produtores => em sua
maior parte os contratos advindos de locais incentivados =>maior parte os contratos advindos de locais incentivados =>
ex: contrato Teatro Rival BR.

⇒ Contrato em que figure mais de um proponente =>
estabelecer minuciosamente a responsabilidade de cada um.

⇒ Zelo com o equipamento tanto por parte dos produtores para
com os músicos quanto dos músicos para com oq p
estabelecimento que lhe cede o equipamento.



2 A tã d C t t d A t ã A tí ti2. A questão dos Contratos de Apresentação Artística

O que deve preverO que deve prever

1º. Identificação das partes contratantes;
2º. Objeto do Contrato;
3º. Dos Serviços a serem Prestados;
4º. Da Responsabilidade do Contratante;
5º. Da Liberação do Estabelecimento (Fase Pós Contratual);
6º. Do Pagamento;
7º D F d P t7º. Da Forma de Pagamento;
8º. Da Rescisão Contratual;
9º D M lt C t t l9º. Da Multa Contratual;
10º. Das Disposições Gerais;
11º Do Foro11º. Do Foro.



2 A tã d C t t d A t ã A tí ti2. A questão dos Contratos de Apresentação Artística

Artistas EstrangeirosArtistas Estrangeiros

Os artistas ou desportistas estrangeiros têm a possibilidade de
participar de eventos certos e determinados, sem vínculo
empregatício com PF ou PJ sediada no Brasil Tal se aplicaempregatício, com PF ou PJ, sediada no Brasil. Tal se aplica
também aos técnicos em espetáculos de diversões e demais
profissionais que, em caráter auxiliar, participem da atividade do
artista ou desportista. Tal conceito é amparado pela Resolução
Normativa (RN) no. 69/06, podendo a autorização ser individual ou
coletivacoletiva.

OBS: caso o artista ou desportista estrangeiro venha ao Brasil sobOBS: caso o artista ou desportista estrangeiro venha ao Brasil sob
regime de contrato de trabalho, aplica-se a RN nº. 80/08.



2 A questão dos Contratos de Apresentação Artística2. A questão dos Contratos de Apresentação Artística

Vistos para apresentação artísticaVistos para apresentação artística

⇒De acordo com a Lei nº. 6815/80, o Ministério do
Trabalho por meio da Coordenadoria Geral de Imigração
(CGIg), tem a competência específica para a concessão
de autorização de trabalho para estrangeiros.

⇒Para o artista estrangeiro ou desportista aplica-se o vistog p p
temporário para trabalho, com prazo, a princípio, de 90
(noventa) dias, podendo ser prorrogáveis.



2 A tã d C t t d A t ã A tí ti2. A questão dos Contratos de Apresentação Artística

PASSO A PASSO
11. Dar entrada no pedido junto ao MTE munido de toda a 

documentação (RN 74/07 e RN 69/06);
2. Concessão da autorização do visto de trabalho pelo 

MTE;
3. Respectiva publicação no Diário Oficial;
4. Comunicação ao Consulado Nacional do Estrangeiro ç g

=> estrangeiro faz jus à concessão do visto consular.

OBS: tempo médio para obtenção dos vistos: 45 dias



3. Legislação Vigente3. Legislação Vigente

A Constituição do Estado do Rio de Janeiroç

“Art. 63 - O consumidor tem direito à proteção do Estado.Art. 63 O consumidor tem direito à proteção do Estado.
Parágrafo único - A proteção far-se-á, entre outras medidas criadas em

lei, através de:
I - criação de organismos de defesa do consumidor;
II - desestímulo à propaganda enganosa, ao atraso na entrega de

mercadorias e ao abuso na fixação de preços;mercadorias e ao abuso na fixação de preços;
III - responsabilidade das empresas comerciais, industriais e de

prestação de serviços pela garantia dos produtos que
i li l hi i d b l lcomercializam, pela segurança e higiene das embalagens, pelo

prazo de validade e pela troca dos produtos defeituosos;
..........
V - obrigatoriedade de informação na embalagem em linguagem

compreensível pelo consumidor, sobre a composição do produto,
d t d f b i ã d lid d ”a data da sua fabricação e o prazo de sua validade;...”



3. Legislação Vigente

A Constituição da República Federativa do Brasil 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem
di ti ã d l t ti ddistinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
i i l bilid d d di it à id à lib d d àinviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:termos seguintes:

....

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumidor; ”defesa do consumidor;... .



3. Legislação Vigente

Lei da Consumação Mínima
Está em vigor a Lei nº. 4252/03, que derrogou (modificou em parte) a lei nº.
4198/03. A partir delas estabeleceu-se que:

“Art. 1º - Fica proibido às casas noturnas, bares e boates do Estado do Rio de
Janeiro, condicionar o fornecimento de produtos e serviços a limites
quantitativos bem como ao fornecimento de outro produto ou serviço ainda quequantitativos, bem como ao fornecimento de outro produto ou serviço, ainda que
a título de consumação mínima.

Art. 2º - As cartelas de consumo não deverão vir impressas com mençõesArt. 2 As cartelas de consumo não deverão vir impressas com menções
relativas a multas ou taxas abusivas cobradas por ocasião de seu extravio.

Parágrafo único – Por abusivo entende-se o valor igual a ou superior a 2 (duas)
vezes o valor do ingresso ao local e, em casos de estabelecimentos que
comercializem refeições a peso, o valor da cobrança pelo extravio do registro da
pesagem, não poderá ultrapassar a importância equivalente ao valor de 1Kg dep g , p p p q g
produto comercializado.

Art. 3º - O descumprimento desta Lei sujeitará o infrator às multas previstas na
Lei Federal nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, na forma disciplinada pela Lei
Estadual nº 3.906, de 25 de julho de 2002”.



3. Legislação Vigenteg ç g

ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)( ç )

As normas são claras e expressas e a fiscalização é cada diap ç
mais presente, principalmente no quesito venda de bebidas
alcoólicas a menores, não adiantando se valer da alegação de

i t b l i t já t d b bidque o menor ingressou no estabelecimento já portando a bebida
(art. 81 do ECA – quando maiores de idade adquirem os
produtos e os repassam aos adolescentes) pretendendo comprodutos e os repassam aos adolescentes) pretendendo, com
isso, eximir-se da obrigação. A obrigação de per si já existe
quando o adolescente ingressa no estabelecimento comercialquando o adolescente ingressa no estabelecimento comercial
tendo, o proprietário ou produtor do evento, o dever e a
obrigação de fiscalizar e zelar para o efetivo cumprimento das
normas legais e administrativas vigentes arbitrando-se multa ao
estabelecimento com fulcro na portaria nº. 11/2007/COORD/JIA.



3. Legislação Vigenteg ç g
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)

=> Muito embora se tenha notícia de fatos corriqueiros
envolvendo a agressão de seguranças à clientes no interiorenvolvendo a agressão de seguranças à clientes no interior
de casas noturnas e demais eventos, o contrário também é
possível e, neste passo, deve o proprietário e produtor do

t l t bé l d tevento zelar também pela segurança de seus prepostos
sejam eles os seguranças, os garçons, as recepcionistas e
todos os demais na cadeia do entretenimento.

=> Para tanto, de acordo com o art. 157 da CLT, cabe às
empresas instruir os empregados quanto às precauções aempresas instruir os empregados quanto às precauções a
tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho e doenças
ocupacionais, cumprindo e fazendo cumprir as normas de

di i d t b lhsegurança e medicina do trabalho.



3. Legislação Vigente
Códi d P t ã d D f d C idCódigo de Proteção e de Defesa do Consumidor
⇒ Pode parecer redundante, e é: Venda Casada

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº
8 88 11 6 199 )8.884, de 11.6.1994)

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço bem como semfornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem
justa causa, a limites quantitativos....”.

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

III - enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação préviaIII - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia,
qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

.....
Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos

ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso
III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação deIII, equiparam se às amostras grátis, inexistindo obrigação de
pagamento”.



3. Legislação Vigente
Código de Proteção e de Defesa do Consumidor

⇒ Bares, restaurantes, lanchonetes e congêneres => sãog
obrigados a exibir em seus cardápios e tabelas de preço o
número do telefone do órgão competente de fiscalização

itá i E t d d Ri d J i L i º 5499/09sanitária no Estado do Rio de Janeiro => Lei nº. 5499/09,
artigo 1º

⇒ Multa pela perda de comanda => prática comercial abusiva
> ônus imposto ao consumidor=> ônus imposto ao consumidor

“Art. 39 .....
V i i d id t if t t i ”V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”.



3. Legislação Vigente
Códi d P t ã d D f d C idCódigo de Proteção e de Defesa do Consumidor

⇒ cobrança de couvert artístico => é permitida quando há música⇒ cobrança de couvert artístico => é permitida quando há música
ao vivo ou outra manifestação artística no local => a cobrança deve
ser clara e precisa e estar afixada logo na entrada do
estabelecimentoestabelecimento.

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
....
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e

serviços, com especificação correta de quantidade, características,ç , p ç q , ,
composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem;....”

=> taxa de serviço (gorjeta) => o seu pagamento é opcional para o
consumidor => só poderá ser cobrada quando efetivamente houver
a prestação de serviço ficando vedada a cobrança para quema prestação de serviço, ficando vedada a cobrança para quem
consome no balcão, por exemplo => IMPORTANTE! A informação
sobre esta cobrança deverá estar fixada em local de fácil
visualização ao consumidorvisualização ao consumidor



3. Legislação Vigente
Código de Proteção e de Defesa do Consumidor
Muitas vezes os convites e ingressos podem ser

comprados pelo telefone ou Internet:
⇒ reservas e compras por telefone => ATENTEM-SE:
1. às formas de pagamento; locais de retirada dos ingressos;
2 d f i á i á d d / l2. peça o nome do funcionário que o está atendendo e/ou alguma

senha (ou protocolo);
3 se a entrega for feita em domicílio uma taxa extra por esse3. se a entrega for feita em domicílio, uma taxa extra por esse

serviço pode ser cobrada, mas deve ser informada previamente.

⇒ Nas compras pela Internet :
1. para a sua segurança, imprima a comprovação de reserva ou dep g ç , p p ç

pagamento.



3. Legislação Vigenteg ç g
Código de Proteção e de Defesa do Consumidor

M i E t d (E t d t Id P f )⇒ Meia Entrada (Estudantes, Idosos e Professores)
- Alunos do ensino fundamental, médio e superior => Leis

Estaduais nº 2 519/1996 nº 4 153/2003 e nº 4 816/2006;Estaduais nº. 2.519/1996, nº 4.153/2003 e nº 4.816/2006;
- Menores de 21 anos, no RJ, em vigor é a Lei nº.

3.364/2000, que fora regulamentada pela Lei nº. 3570/01;3.364/2000, que fora regulamentada pela Lei n . 3570/01;
- Idosos (com idade igual ou superior a 60 anos) estão

amparados Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
⇒ Para fazer valer o direito à meia-entrada basta a

apresentação do documento de identificação estudantil, no
caso dos alunos; da carteira funcional para os professorescaso dos alunos; da carteira funcional, para os professores
da rede estadual; ou de identidade, para os cidadãos com
60 anos ou mais.

⇒ Estas Leis se referem apenas a casas de espetáculos,p p
não a bares.



3. Legislação Vigente

Lei sobre a Regulamentação do Exercício da Profissão 
de Músico 

A Lei nº. 3857/60 criou a Ordem dos Músicos do Brasil e dispôs sobre a
Regulamentação do Exercício da Profissão de Músico no Brasil.

De igual forma, a Lei nº 6533/78 veio para regulamentar as profissões
de artistas e técnicos em espetáculos de diversões e prevê:de artistas e técnicos em espetáculos de diversões e prevê:

“Art . 25 - Para contratação de estrangeiro domiciliado no exterior, exigir-
se-á prévio recolhimento de importância equivalente a 10% do valor total
do ajuste à CEF em nome da entidade sindical da categoria profissional”.



“Art. 18. Todo aquele que, mediante anúncios, cartazes, placas, cartões comerciais
ou quaisquer outros meios de propaganda se propuser ao exercício da profissão
de músico em qualquer de seus gêneros e especialidades fica sujeito àsde músico, em qualquer de seus gêneros e especialidades, fica sujeito às
penalidades aplicáveis ao exercício ilegal da profissão, se não estiver
devidamente registrado”.

“Art. 28. É livre o exercício da profissão de músico, em todo o território nacional,
observados o requisito da capacidade técnica e demais condições estipuladas
em lei; ...”;

“Art. 29. Os músicos profissionais para os efeitos desta lei, se classificam em: ...”

“Art. 41. A duração normal do trabalho dos músicos não poderá exceder de 5 horas,
excetuados os casos previstos nesta lei...”

“Art. 49. As orquestras, os conjuntos musicais, os cantores e concertistas
estrangeiros só poderão exibir-se no território nacional, a juízo do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio, e pelo prazo máximo de 90 dias depois deTrabalho, Indústria e Comércio, e pelo prazo máximo de 90 dias depois de
legalizada sua permanência no país, na forma da legislação vigente”.

“Art. 53. Os contratos celebrados com os músicos estrangeiros somente serãoArt. 53. Os contratos celebrados com os músicos estrangeiros somente serão
registrados no órgão competente do MTE, Indústria e Comércio, depois de
provada a realização do pagamento pelo contratante da taxa de 10% sobre o
valor do contrato e o recolhimento da mesma ao BB em nome da Ordem dos
Mú i d B il d i di t l l t i iMúsicos do Brasil e do sindicato local, em partes iguais.



Secretaria Municipal de Meio Ambiente: legislações acerca da
poluição sonora

O inciso III do art. 3° da Lei n° 6.938/81 conceitua poluição como:
"A degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ouA degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou

indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientaise) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais

estabelecidos"....

A poluição sonora também é tratada na Lei nº 3 688 de 3 de outubro de 1941A poluição sonora também é tratada na Lei n 3.688, de 3 de outubro de 1941
– Lei das Contravenções Penais:

“Art 42 Perturbar alguém o trabalho ou sossego alheios:Art. 42. Perturbar alguém o trabalho ou sossego alheios:
I - com gritaria ou algazarra;
II – exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições

legais;legais;
III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
IV – provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que

tem a guarda.g

Pena – Prisão simples de quinze dias a três meses, ou multa.”



3. Legislação Vigente
Secretaria Municipal de Meio Ambiente: legislações acerca p g ç

da poluição sonora
=> A Secretaria Municipal de Meio Ambiente VISTORIA:

B ú i• . Bares e restaurantes com música
• . Escolas e agremiações de samba
• . Templos de qualquer culto religioso
• . Sinaleiras de advertência
• . Clubes, oficinas e academias
• . Casas de espetáculo. Casas de espetáculo
• . Criadouros comerciais de animais
• . Obras e indústrias
• Ruídos de equipamentos mecânicos (torres de refrigeração sistema de• . Ruídos de equipamentos mecânicos (torres de refrigeração, sistema de 

exaustão mecânica e casas de máquinas).

=> A Secretaria Municipal de Meio Ambiente NÃO VISTORIA:=> A Secretaria Municipal de Meio Ambiente NÃO VISTORIA:
• . Carros de sons itinerantes
• . Vendedores ambulantes

R iõ l õ d l d úbli• . Reuniões e aglomerações de pessoas em logradouro público
• . Escolas em atividades curriculares e complementares
• . Reclamações internas de condomínios
• . Animais
• . Ruídos de trânsito



A medição deve ser feita, no mínimo, a 1.50 m da divisa do
lote onde está ocorrendo o ruído podendo ser realizada nolote onde está ocorrendo o ruído, podendo ser realizada no
local onde é sentido o incômodo.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde o limite de
suporte do organismo humano à poluição sonora é de 65
dB, mas é a partir de 85 dB que o sistema auditivo passa a

t l t tidestar realmente comprometido.

A Portaria nº 92/80 do Ministério do Interior é a primeira das
normas gerais nacionais mais recentes que procurou
disciplinar a questão.

A Resolução nº 001/90 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente, adotou os padrões de qualidade determinadosb e te, adotou os pad ões de qua dade dete ados
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.



Logo, os índices permitidos de poluição sonora estão estabelecidos
l N B il i R l t º 10 151 dpela Norma Brasileira Regulamentar nº 10.151 segundo a zona e

horário em questão.

Assim, nas zonas hospitalares o limite é de 45 (Db) diurno e de 40
(Db) noturno nas zonas residenciais urbanas o limite é de 55(Db) noturno, nas zonas residenciais urbanas o limite é de 55
(Db) diurno e 50 (Db) noturno, no centro da cidade o limite é de
65 (Db) diurno e 60 (Db) noturno e nas áreas predominantemente65 (Db) diurno e 60 (Db) noturno e nas áreas predominantemente
industriais o limite é de 70 (Db) diurno e 65 (Db) noturno.

A fiscalização de poluição sonora pela SMAC se dá mediante a
ordem de procedimentos adotados pelos Escritórios Técnicosp p
Regionais (ETR's).

Ex: 1. Primeira Gerência Técnico-Regional (AP1 - Centro e AP2 -
Zona Sul, Tijuca e Adjacências)

Rua da Constituição, 34 – Centro - Tel: 2224-8480



Lei AntiFumo no RJ

º / “ º óLei nº. 5517/09 => “Art. 2º Fica proibido no território do Estado do RJ, em
ambientes de uso coletivo, públicos ou privados, o consumo de cigarros,
cigarrilhas, charutos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do
tabacotabaco.

§1º Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos recintos de uso coletivo, total ou
parcialmente fechados em qualquer dos seus lados por parede divisória teto ouparcialmente fechados em qualquer dos seus lados por parede, divisória, teto ou
telhado, ainda que provisórios, onde haja permanência ou circulação de
pessoas.

§2º Para os fins desta lei, a expressão “recintos de uso coletivo” compreende,
dentre outros, os ambientes de trabalho, de estudo, de cultura, de culto religioso,
de lazer, de esporte ou de entretenimento, áreas comuns de condomínios, casas, p , ,
de espetáculos, teatros, cinemas, bares, lanchonetes, boates, restaurantes,
praças de alimentação, hotéis, pousadas, centros comerciais, bancos e
similares, supermercados, açougues, padarias, farmácias, drogarias, repartições
públicas instituições de saúde escolas museus bibliotecas espaços depúblicas, instituições de saúde, escolas, museus, bibliotecas, espaços de
exposições, veículos públicos ou privados de transporte coletivo, inclusive
veículos sobre trilhos, embarcações e aeronaves, quando em território
fluminense, viaturas oficiais de qualquer espécie e táxis., q q p

§3º Nos locais previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, deverá ser afixado
aviso da proibição, em pontos de ampla visibilidade, com indicação de telefone ep ç , p p , ç
endereço dos órgãos estaduais responsáveis pela vigilância sanitária e pela
defesa do consumidor, bem como com a penalidade cabível em caso de
descumprimento da presente lei”.



4 Análise dos Casos Concretos4. Análise dos Casos Concretos
• Músicos estrangeiros. Recolhimento da contribuiçãog ç

sindical;

• Constrangimento ilegal praticada por seguranças;

• Poluição sonora – Perturbação do sossego alheio –
Irregularidade do estabelecimento – Alvará de
f i tfuncionamento;

• Agressão física sofrida no interior de casa noturna;



• Cancelamento de show gera indenização;

• Boate e agência de eventos são condenadas ag
indenizar consumidor que foi barrado na entrada;

• Boate terá que indenizar segurança baleado por
menor;e o ;

• Casa de eventos é condenada a pagar indenização por
impedir acesso de cliente;impedir acesso de cliente;

• Casa noturna terá de indenizar cliente por agressões• Casa noturna terá de indenizar cliente por agressões
praticadas por seguranças;

• Feira deverá indenizar por problemas em show de
d l t jdupla sertaneja;



• Jovem atacada em boate com copo na testa será
ressarcida pela casa noturna;p ;

Mantida multa a bar por permitir consumo de• Mantida multa a bar por permitir consumo de
bebida;

• Clube América proibido de causar poluição sonora;p p ç ;

P l i ã j tifi l ã d d t i• Poluição sonora justifica lacração de danceteria;



• Falta de tratamento acústico inviabiliza alvará de
d t i J i illdanceteria em Joinville

Com a decisão, enquanto o bar-danceteria não comprovar
tratamento acústico que limite o ruído sonoro externo
em 55 decibéis, o alvará de funcionamento poderá serp
denegado pela autoridade policial.

Fonte | TJSC - Quarta Feira 22 de Setembro de 2010;Fonte | TJSC Quarta Feira, 22 de Setembro de 2010;

B é l d i i d d d l• Bar é multado ao permitir entrada de adolescente
A decisão considerou que não se pode acolher oq p

argumento do proprietário do estabelecimento, que
sugeriu a anulação da sentença, por causa da ausênciag ç ç , p
de um auto de infração, no momento do flagrante.

Fonte | TJRN - Sexta Feira 24 de Setembro de 2010Fonte | TJRN - Sexta Feira, 24 de Setembro de 2010



• Judiciário matogrossense condena promotores deg p
eventos por infringir direitos autorais

Fonte Migalhas 24 09 2010;Fonte Migalhas 24.09.2010;

• Aspro e promotor de evento são condenados a
pagamento de multa

Segundo consta nos autos, os comissários lavraram um
auto de infração em desfavor dos responsáveis peloç p p
evento denominado Show da dupla Jorge e Matheus.

Fonte | TJRO - Quarta Feira 29 de Setembro de 2010Fonte | TJRO - Quarta Feira, 29 de Setembro de 2010.



Esperamos que este nosso encontro tenha 
conseguido situá-los no enorme conjunto deconseguido situá-los no enorme conjunto de 
direitos e deveres que envolvem as relações 

consumeristas do ShowBusiness.
Muito obrigado pela atenção!Muito obrigado pela atenção!

FERNANDA MARCIALFERNANDA MARCIALFERNANDA MARCIALFERNANDA MARCIAL
Assessoria Jurídica & Produção CulturalAssessoria Jurídica & Produção Cultural

E-Mail: advogadacultural@uol.com.br
www fernandamarcial com br/sitewww.fernandamarcial.com.br/site

Tel: (21) 8128-7055


