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APOSTILA CONTEÚDO MINISTRADO EM AULA 

 

1. O Código de Proteção e de Defesa do Consumidor             

Consumidor  

⇒ CDC: Teoria Finalista 

⇒ Qualquer pessoa física ou jurídica que, isolada ou coletivamente, contrate 
para consumo final, em benefício próprio ou de outrem, a aquisição ou a 
locação de bens, bem como a prestação de um serviço. 

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. 

Prestador de Serviços  

⇒ Prestação de serviços é toda espécie de atividade ou trabalho lícito, material 
ou imaterial, contratada mediante retribuição (CC, art. 594), excluídas as 
relações de emprego e outros serviços regulados por legislação específica. 

Relação Jurídica do Consumo 

É o negócio jurídico no qual o vínculo entre as partes se estabelece pela 
aquisição ou utilização de um produto e/ou serviço tendo o adquirente a 
qualidade de destinatário final  e o vendedor a qualidade de fornecedor. 

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 realiza. 

⇒ Responsabilidade pelo risco => caracteriza-se com a simples verificação do 
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 suas 
conseqüências. 



Fernanda Marcial 
Assessoria Jurídica & Produção Cultural 

E-Mail: advogadacultural@uol.com.br/www.fernandamarcial.com.br 
https://www.facebook.com/groups/369629989729693/ 

 
 

3

Maria Helena Diniz, sintetiza a Responsabilidade Civil como: 

“A aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou 
patrimonial causados a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, 
por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente, ou de 
simples imposição legal” 

No que diz respeito ao empregador responder diretamente por 3º ou seu 
preposto, a mesma doutrinadora, Maria Helena Diniz Ressalta no 7º volume de 
seu curso, 18ª edição, página 523, ressalta: 

 "com o novo Código Civil consagrada está a responsabilidade objetiva do 
empregador por ato lesivo de empregado, tendo, porém, ação regressiva 
contra ele para reaver o que pagou ao lesado (CC, art. 934; CLT, art. 462, § 
1º), pouco importando a questão de se apurar se houve, ou não, culpa "in 
vigilando" ou “in eligendo". 

Responsabilidade pelo fato do serviço => produção de eventos => 
exteriorização, normalmente, decorrente de um vício de qualidade = um 
defeito capaz de frustrar a legítima expectativa do consumidor. 

⇒ Defeito ou vício de qualidade => desvalor atribuído a um produto ou serviço 
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 patrimonial (insegurança) do consumidor 
ou de terceiros, comprometendo a sua prestabilidade ou servibilidade, 
originando um evento danoso denominado “acidente de consumo”.  

Nexo de Causalidade 

No campo da responsabilidade civil, o nexo causal cumpre uma dupla 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, 
pois 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. 

E falando em responsabilidade cumpre-nos observar que os serviços que de 
certa forma favorecem o entretenimento também traduzem a responsabilidade 
do produtor. A oferta de serviço de estacionamento faz com que a empresa se 
torne automaticamente responsável pelo veículo deixado sob sua guarda - 
inteligência da Súmula Nº 130 do STJ.  
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Quanto ao Comércio (locação) 

Os eventos que disponibilizarem espaços para comercialização de produtos ou 
serviços estarão obrigados a atender todas as regras de oferta previstas no 
Código de Defesa do Consumidor. 

 Indispensável a emissão de nota fiscal ou recibo, bem como a obrigatoriedade 
no fornecimento de contrato referente à prestação de serviço, além de ser uma 
segurança para o consumidor, deve ser uma exigência, pois assim os direitos 
podem ser plenamente resguardados em caso de problemas (ação de 
regresso). 

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. 

⇒ A inexistência de defeito no produto ou serviço mostra-se como uma das 
mais importantes causas de exclusão da responsabilidade civil  

=> O ônus probatório é do fornecedor => comprovar um fato negativo: 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”. 

Tipos de Exclusão da Responsabilidade Civil: 

=>Fato exclusivo da vítima ou culpa exclusiva da vítima (Buffet e Diabéticos). 

⇒ Culpa concorrente da Vítima => no direito brasileiro, não é causa 
excludente, mas apenas atenuante na cadeia da responsabilidade (art. 
945 CC). 

⇒ Fato exclusivo de terceiro ou Culpa de terceiro => é a atividade 
desenvolvida por uma pessoa 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 (art. 
930 CC). Contra este terá o autor do dano ação regressiva  

⇒ Caso Fortuito ou Força Maior. 
⇒ Prescrição (art. 27 do CDC). 
⇒ Fato do Príncipe (exclusivo do agente ou órgão público). 

=> Cláusula de não Indenizar (liberdade e previsão contratual). 
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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 soberania do consumidor 

Direitos do Consumidor 

Elencados no art. 6º do CDC: 

1). Proteção da vida e da saúde  

2). Educação para o consumo.  

3). Escolha de Produtos e Serviços  

4). Informação Correta.  

5). Proteção contra publicidade enganosa e abusiva.  

6). Proteção contratual  

7). Indenização   

8). Acesso à Justiça  

9). Facilitação de Defesa de seus Direitos.  

10). Qualidade dos serviços públicos. 

Projeto que unifica regras de fiscalização de casas noturnas tramita em 
comissão da Câmara  - PL 2020/07 

O texto impõe restrições para o fornecimento de alvarás, padroniza regras e 
responsabiliza bombeiros, gestores e empresários — em alguns casos, 
criminalmente — pelo descumprimento das normas. O principal desafio foi 
unificar uma lei que hoje é diversa para Estados e municípios. 

Principais diretrizes e mudanças da emenda substitutiva ao PL n° 2.020/2007: 

- O laudo do Corpo de Bombeiros passa a ser obrigatório para a 
concessão de alvará; 

- Onde não houver bombeiros, a prefeitura deverá emitir laudo de prevenção de 
incêndio e desastres;  
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- Para conceder alvará de funcionamento e aprovar construções, 
instalações ou reformas, a prefeitura deverá estabelecer normas de 
prevenção e combate a incêndios e desastres, observar as condições de 
acesso para operações de socorro, assegurando o uso de materiais que 
não inflamem com facilidade; 

- Para estabelecimentos que necessitem obedecer a regras especiais de 
prevenção a incêndio para obter alvará, passa a ser obrigatória a 
contratação de seguros contra incêndio e de responsabilidade civil, 
destinado a eventuais indenizações. 

 

ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) 

As normas são claras e expressas e a fiscalização é cada dia mais presente, 
principalmente no quesito venda de bebidas alcoólicas a menores, não 
adiantando se valer da alegação de que 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, com isso, eximir-se 
da obrigação. A obrigação de per si já existe quando 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. 

No dia 17 de março de 2015, entrou em vigor a Lei Federal nº. 13.106, também 
conhecida como LEI DA BALADA que altera o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), para tornar CRIME vender, fornecer, servir, ministrar ou 
entregar bebida alcoólica a criança ou a adolescente.  

Com a nova formatação, fica revogado o inciso I do art. 63 do decreto-lei nº. 
3688/41 - Lei das Contravenções Penais. 

Com efeito, o novo art. 243 do referido diploma legal passa a ter a seguinte 
redação: 

Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de 
qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa 
causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física 
ou psíquica: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa administrativa de 3 a 10 
mil reais, se o fato não constitui crime mais grave. 

CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) 

⇒ Muito embora se tenha notícia de fatos corriqueiros envolvendo a 
agressão de seguranças à clientes no interior de casas noturnas e 
demais eventos, o contrário também é possível e, neste passo, deve o 
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proprietário e produtor do evento 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 a tomar no sentido de evitar 
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, cumprindo e fazendo 
cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. 

⇒ Além disso também cabe às empresas instruir seus prepostos quanto às 
abordagens realizadas por eles para com seus clientes, pois a estas 
caberá a responsabilidade por seus prepostos na má prestação de 
serviço. 

Outro item importante que devemos citar diz respeito ao pagamento dos 
“freelancers” que prestam serviços em determinado evento. O  MTE está 
atuando e fiscalizando firmemente o mercado “informal” que é a produção de 
eventos. Assim, em especial a partir deste ano (2012), os produtores de 
eventos, bem como os respectivos artistas, devem estar atentos para seguir a 
legislação trabalhista à risca. 

Sobre o assunto, dispõem: 

• Art. 41 (Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o 
registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, 
fichas ou sistema eletrônico) e Art. 577 (O Quadro de atividades e 
Profissões em vigor fixará o plano básico do enquadramento sindical) da 
CLT; 

• Lei nº. 6.019/74 – Trabalho Temporário nas Empresas Urbanas; 
• Portaria 550/10 MTE - Estabelece instruções para a prorrogação  
• do contrato de trabalho temporário... 

 

• PORTARIA Nº 446, DE 19 DE AGOSTO DE 2004 
• O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das 

atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, II, da 
Constituição Federal, resolve:  

• Art.1º O art.2º da Portaria n.º 3.347, de 30 de setembro de 1986, 
publicada no dia 13 de outubro de 1986, Seção I, pág. 14.951, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

• Art.2º A Nota Contratual constituirá o instrumento de contrato de 
substituição ou de prestação de serviço eventual que poderá ser 
utilizada para temporadas culturais com duração de até 10 (dez) 
apresentações, consecutivas ou não. 

• § 1º. É vedada a utilização desta forma contratual pelas mesmas partes 
nos 5 (cinco) dias subsequentes ao término de uma temporada cultural. 

• § 2º. O instrumento contratual deverá conter, além da qualificação e 
assinatura dos contratantes, a natureza do ajuste, a espécie, a duração, 
o local da prestação do serviço, bem como a importância e a forma de 
remuneração, que será efetuada até o término de serviço." 
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• Art. 2º Ficam revogados os art. 4º e 5º da Portaria n.º 3.347, de 30 de 
setembro de 1986. 

• Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
• RICARDO BERZOINI 

 

Código 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 8.884, de 11.6.1994) 

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

... 

 III - 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 de pagamento”. 

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

“Art. 39 ..... 

  V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”. 

Quanto à Higiene e Saúde em Eventos 

As condições de higiene e limpeza dos estabelecimentos são reguladas pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.  

Se o evento oferecer serviço de buffet, deve observar a Resolução de Diretoria 
Colegiada - RDC nº. 216/04, que descreve as boas práticas para serviços de 
alimentação e define os procedimentos a serem adotados para garantir as 
condições sanitárias e de higiene na manipulação de alimentos. 

As instalações sanitárias devem possuir lavatórios e estarem supridas de 
produtos destinados à higiene pessoal, tais como papel higiênico, sabonete 
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liquido inodoro antisséptico e toalhas de papel não reciclado ou outro sistema 
higiênico e seguro para secagem das mãos. 

 Os coletores dos resíduos devem ser dotados de tampa e acionados sem 
contato manual.  

Em 2013 o Ministério da Saúde legislou na Portaria nº 1.139/13, no âmbito do 
Sistema único de Saúde (SUS), as responsabilidades das esferas de gestão 
estabelecendo as Diretrizes Nacionais para Planejamento, Execução e 
Avaliação das Ações de Vigilância e Assistência à Saúde em Eventos de 
Massa. 

Em determinados eventos, em especial os de médio e grande portes, pode ser 
recomendável a atuação de um profissional / responsável técnico pela parte de 
alimentos, inclusive para melhor orientação sobre as boas práticas de 
manipulação de alimentos. 

No RJ, a empresa privada Covisa (Consultoria Técnica em Vigilância privada) 
realiza esse procedimento. 

 

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 estabelecimento. 

“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, 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 quem consome no balcão, por exemplo => 
IMPORTANTE! A informação sobre esta cobrança deverá estar fixada em local 
de fácil visualização ao consumidor. 

Quanto à compra de Ingresso Pessoalmente 

A Lei Federal nº 10.962/04 que dispõem sobre a oferta e as formas de afixação 
de produtos e serviços para o consumidor, que posteriormente fora regulada 
pelo Decreto nº. 5.903/06, dita normas a fim de resguardar o consumidor. 

A visibilidade do preço é requisito indispensável para a empresa que está 
comercializando o ingresso. 

Em locais onde existam vários setores, as empresas devem manter mapas 
com a localização exata das poltronas em relação ao palco; a informação sobre 
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a diferença dos assentos é necessária estar expressa na bilheteria no 
momento da compra. 

Venda de Ingressos por telefone ou Internet: 

Reservas e compras por telefone => ATENTEM-SE: 

1.  às formas de pagamento; locais de retirada dos ingressos; 
2. 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 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 de 
pagamento. 

Meia Entrada  

- Lei Federal nº. 12.933/13 - Dispõe sobre o benefício do pagamento de 
meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens 
de 15 a 29 anos comprovadamente carentes em espetáculos artístico-
culturais e esportivos, e revoga a Medida Provisória no 2.208, de 17 de 
agosto de 2001. 

=> Na Lei Federal: 

• Jovens de 15 a 29 anos => deverão ser de baixa renda, inscritos no 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) 
e de renda familiar mensal de até 2 salários mínimos; 

• A concessão do direito ao benefício é assegurada em 40% do total dos 
ingressos disponíveis para cada evento, não se aplicando aos eventos 
Copa do Mundo FIFA de 2014 e Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016.  

 

• Pela nova legislação, as produtoras de eventos deverão disponibilizar de 
forma visível e clara: 

•  I - o nº. total de ingressos e o nº. de ingressos disponíveis aos usuários 
da meia-entrada, em todos os pontos de venda de ingressos; 

• II – o aviso de que houve o esgotamento dos ingressos disponíveis aos 
usuários da meia-entrada em pontos de venda de ingressos; 

• III - relatório da venda de ingressos de cada evento à Associação 
Nacional de Pós-Graduandos, à União Nacional dos Estudantes, à 
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a entidades estudantis 
estaduais e municipais filiadas àquelas e ao Poder Público. 

Lei sobre a Regulamentação do Exercício da Profissão de Músico  
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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, regulamentada pelo Decreto nº. 82.385/78. 
veio para regulamentar as profissões 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 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. 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 de 
legalizada sua permanência no país, na forma da legislação vigente”. 

“Art. 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 
Músicos do Brasil e do sindicato local, em partes iguais.  

Situação bem recente no que se refere aos Músicos é em relação ao Projeto de 
Lei que reconhece profissão de compositor e letrista: 

O Projeto de Lei nº 4.308/12, que reconhece a atividade de compositor como 
profissão artística, tramitou recentemente pelo Senado Federal, obtendo voto 
favorável aos compositores de música brasileiros, segundo relatoria da 
senadora Andreia Zito, do Rio de Janeiro, publicada mês de maio.2013. 

De acordo com o texto, "compositor é o autor de obras musicais, com ou sem 
letra, que sejam expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, 
conhecido ou que se invente no futuro". 
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Se a lei for aprovada, os autores serão abarcados pela Previdência Social, 
alcançando todos os direitos que atualmente são conferidos aos trabalhadores 
regidos pelas leis trabalhistas. 

A proposta tem origem no PSL (Projeto de Lei do Senado) 563/09, apresentado 
pela ex-senadora Rosalba Ciarlini. 

http://www.efratamusic.com.br/conteudo.php?id=762&id_secao=1  

Situação atual: 

12/03/15 - Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público (CTASP) 

Designado Relator, Dep. Daniel Almeida (PCdoB-BA) 

Seguro Desemprego Para Artistas e Músicos – PLS 211/10 

Modifica a Lei nº 7.998/90, para conceder seguro-desemprego para artistas, 
músicos e técnicos em espetáculos de diversão foi aprovado em dez/11, em 
caráter terminativo, pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Com isso, 
o profissional terá direito a 1 salário mínimo como seguro-desemprego por um 
prazo máximo de 4 meses, de forma contínua ou alternada. 

Para isso, terá de comprovar que trabalhou em atividades da área por, pelo 
menos, 60 dias nos 12 meses anteriores à data do pedido do benefício e que 
não está recebendo outro benefício previdenciário de prestação continuada ou 
auxílio-desemprego. Além disso, é necessário ter efetuado os recolhimentos 
previdenciários relativos ao período de trabalho, bem como não possuir renda 
de qualquer natureza.  

O projeto altera a Lei 7998/90 que trata do Programa do Seguro- Desemprego, 
do Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) dando 
nova redação do art. 2º e acrescentando os arts. 3º-B e 4º-A à mesma lei. 

A senadora Ana Amélia (PP-RS) em seu parecer reconhece 65 mil 
profissionais dessa área no país que esta sujeita ao desemprego permanente. 

Fonte: Senado Federal 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=97774 

Legislações acerca da poluição sonora 

O art. 3°, inciso III da Lei n° 6.938/81 conceitua poluição como: 

 A degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 
indiretamente:  
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a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

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 ambientais 
estabelecidos".... 

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

“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; 

III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; 

IV – provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de 
que tem a guarda. 

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

 

=> A Secretaria Municipal de Meio Ambiente VISTORIA: 

• . 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 
• . Criadouros comerciais de animais 
• . Obras e indústrias 
• . Ruídos de equipamentos mecânicos (torres de refrigeração, sistema de 

exaustão mecânica e casas de máquinas). 

  

=> A Secretaria Municipal de Meio Ambiente NÃO VISTORIA: 

• . Carros de sons itinerantes 
• . Vendedores ambulantes 
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• . 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 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 estar realmente comprometido. 

A Resolução nº 001/90 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, adotou os 
padrões de qualidade determinados pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). 

Logo, os índices permitidos de poluição sonora estão estabelecidos pela 
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) diurno e 50 (Db) 
noturno, no centro da cidade o limite é de 65 (Db) diurno e 60 (Db) noturno e 
nas áreas predominantemente industriais o limite é de 70 (Db) diurno e 65 (Db) 
noturno. 

Lei AntiFumo  

Desde 03/12/14 entrou em vigor, em todo o País, a chamada Lei Antifumo que 
proíbe, entre outras coisas, fumar em ambientes fechados públicos e privados.   

Aprovada em 2011, mas regulamentada em 2014, a Lei 12.546/14 proíbe o ato 
de fumar cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés e outros produtos em 
locais de uso coletivo, públicos ou privados, como halls e corredores de 
condomínios, restaurantes e clubes – mesmo que o ambiente esteja 
parcialmente fechado por uma parede, divisória, teto ou toldo. 

Em caso de desrespeito à norma, os estabelecimentos comerciais podem ser 
multados e até perder a licença de funcionamento. 

A norma extingue os fumódromos e acaba com a possibilidade de propaganda 
comercial de cigarros, mesmo nos pontos de venda, onde era permitida 
publicidade em displays. Fica liberada apenas a exposição dos produtos, 
acompanhada por mensagens sobre os males provocados pelo fumo.  
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Será permitido fumar em casa, em áreas ao ar livre, parques, praças, áreas 
abertas de estádios de futebol, vias públicas e tabacarias, que devem ser 
voltadas especificamente para esse fim. Entre as exceções estão também 
cultos religiosos, onde os fiéis poderão fumar caso faça parte do ritual. 

Nos locais destinados à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos fumígenos 
derivados ou não do tabaco poderão ser instaladas áreas exclusivas para 
fumar, que deverão apresentar condições de isolamento, ventilação e exaustão 
do ar e medidas de proteção ao trabalhador, conforme a Portaria 
Interministerial MTE/MS nº 2.647, de 04 de dezembro de 2014. 

Para informar a população sobre as mudanças na lei, o Ministério da Saúde 
lançou a campanha "Pode respirar fundo: ambientes coletivos 100% livres da 
fumaça do tabaco", disponível em www.saude.gov.br/leiantifumo. 

Classificação Indicativa do Ministério da Justiça 

A atividade de Classificação Indicativa é exercida pelo Ministério da Justiça 
com fundamento na CF de 1988 e no ECA - Lei nº 8.069/90. 

Desde 1990, de acordo com a Portaria nº 773, de 19/out/90, a competência de 
informar sobre a natureza das diversões e espetáculos públicos, as faixas 
etárias a que não se recomendem, bem como locais e horários em que sua 
apresentação se mostre inadequada para crianças e adolescentes é do 
Ministério da Justiça. 

Com a publicação da Portaria nº 796, de 8/set/00, foi acrescentada a faixa 
etária de 16 anos e determinou-se que nos materiais de divulgação  de 
espetáculos públicos deva constar a respectiva Classificação Indicativa. 

Em 12 de março de 2014 entrou em vigor a nova Portaria de Classificação 
Indicativa do Ministério da Justiça. Trata-se da Portaria nº 368/14. 

Esta REVOGOU expressamente as Portarias anteriores, quais sejam: 

I - a Portaria nº 1.100, de 14 de julho de 2006, do Ministério da Justiça; 

II - a Portaria nº 1.220, de 11 de julho de 2007, do Ministério da Justiça; 

III - a Portaria nº 3.203, de 8 de outubro de 2010, do Ministério da Justiça; 

IV - a Portaria nº 1.642, de 3 de agosto de 2012, do Ministério da Justiça; 

V - a Portaria nº 1.643 de agosto de 2012, do Ministério da Justiça; e 

VI - a Portaria nº 14, de 17 de julho de 2009, da Secretaria Nacional de Justiça 

O Art. 3º determina o que se sujeita à classificação indicativa pelo Ministério da 
Justiça: 
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I - obras audiovisuais destinadas à televisão e aos mercados de cinema e 
vídeo doméstico; 

II - jogos eletrônicos e aplicativos; e 

III - jogos de interpretação de personagens. 

Já o Art. 4º determina o que não se sujeita à classificação indicativa pelo 
Ministério da Justiça: 

I - exibições ou apresentações ao vivo, abertas ao público, tais como as 
circenses, teatrais e shows musicais; 

II - competições esportivas; 

III - programas e propagandas eleitorais; 

IV - propagandas e publicidades em geral; e 

V - programas jornalísticos. 

A maior mudança com a revogação das Portarias anteriores foi a junção do que 
as mesmas já previam com a inserção dos games e jogos eletrônicos tão 
usuais hoje em dia por crianças e adolescentes. 

 O Art. 9º prevê a ordem de classificação das obras nas seguintes categorias: 

I - livre; 

II - não recomendado para menores de dez anos; 

III - não recomendado para menores de doze anos; 

IV - não recomendado para menores de catorze anos; 

V - não recomendado para menores de dezesseis anos; e 

VI - não recomendado para menores de dezoito anos. 

 Estabelece no art 10 que a classificação indicativa das obras audiovisuais 
destinadas à televisão aberta será vinculada ao horário do local de exibição. 

O Art. 12 prevê os critérios temáticos e o grau de incidência na obra de 
conteúdos com:  

• I - sexo e nudez; 
• II - violência; e 
• III - drogas. 
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Prevê os critérios de Classificação das Salas de Exibição e do Mercado de 
Vídeo Doméstico; da Televisão Aberta; do Serviço por Acesso Condicionado; 
dos Jogos Eletrônicos e Aplicativos; dos Jogos de Interpretação de 
Personagens; das Mostras e Festivais; e prevê nos Arts. 42 e 43 os Outros 
Mercados, como nas obras audiovisuais sob demanda onde o critério é o da 
autoclassificação. 

A Portaria nº. 368/14 veio regulamentar as disposições da Lei nº. 8.069/90 
(ECA), da Lei nº.  10.359/01 (dispositivo de bloqueio nos novos aparelhos de 
TV), e da Lei nº. 12.485/11 (Comunicação audiovisual de acesso 
condicionado), relativas ao processo de classificação indicativa sendo, porém, 
autoclassificativa uma vez que dispensa o titular ou o representante legal da 
obra audiovisual, que apresentar requerimento, com descrições fundamentadas 
sobre o conteúdo e o tema, de qualquer análise prévia. 

O requerimento deverá conter a autoclassificação pretendida para o produto 
audiovisual e ser rigorosamente instruído com os seguintes documentos:  

1) Ficha Técnica de Áudio Visual (http://portal.mj.gov.br/); 
2) Petição fundamentada contendo a descrição das principais 

características do produto audiovisual e suas finalidades educativas, 
artísticas, culturais e informativas; e 

3) Cópia do pagamento da Contribuição para o Desenvolvimento da 
Indústria Cinematográfica Nacional - Condecine, quando devido, ou 
cópia do registro no respectivo órgão regulador da atividade.  

Alvará para a presença de crianças e adolescentes em eventos:  

Cabe ao Juiz da Infância e da Juventude do local autorizar a 
participação de crianças ou adolescentes em espetáculos públicos e 
seus ensaios, assim como em certames de beleza, neste caso estando 
ou não acompanhados dos pais ou responsável. 

Se for conveniente e oportuno, o Juiz da Infância e da Juventude poderá 
disciplinar a matéria de maneira geral e abstrata por intermédio de 
Portaria. 

Essa é a disciplina que emana do artigo 149 da Lei 8.069/90, in verbis:  

Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou 
autorizar, mediante alvará: 

I – a entrada e a permanência de crianças ou adolescentes, desacompanhados 
dos pais ou responsável, em: 

a) estádios, ginásios e campo desportivo; 

b) bailes ou promoções dançantes; 
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c) boate ou congêneres; 

d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas; 

e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão. 

II  –  a participação de crianças e adolescentes em: 

a)   espetáculos públicos e seus ensaios; 

b)  certames de beleza. 

§1º Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em 
conta, dentre outros fatores: 

a)   os princípios desta Lei; 

b)  as peculiaridades locais; 

c)   a existência de instalações adequadas; 

d)  o tipo de freqüência habitual ao local; 

e)   a adequação do ambiente e eventual participação ou freqüência de 
crianças e adolescentes; 

f)   a natureza do espetáculo. 

§2º As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser 
fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral.  

Portaria nº. 031, de 07/nov/11 disciplina o procedimento para requerimento de 
Alvarás para crianças e adolescentes em eventos no âmbito do Distrito 
Federal. 

Destaca-se a determinação de que o requerimento de Alvará deverá ser 
protocolado com 3 dias úteis no máximo, antes da realização do evento. 

OBSERVAÇÕES 

1) Quando se tratar de espetáculos teatrais, juntar ao requerimento cópia do 
release ou sinopse; 

2) Para participação em eventos, deverá ser juntada lista nominal das crianças 
e dos adolescentes que participarão. 

Porte de Armas  
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As legislações estaduais proíbem em todo o território o ingresso e 
permanência no interior de Boates, Cinemas, Teatros, Clubes, Estádio, escolas 
de Samba e Estabelecimentos assemelhado, de pessoas portadoras de 
qualquer tipo de Arma discriminando, contudo, que quando se tratar de policiais 
civis e militares em serviço, os mesmos terão livre acesso desde que deixem 
anotado em livro de ocorrência próprio o nome, unidade em que serve, número 
da arma e matrícula, também se aplicando às pessoas contratadas a título de 
oferecer serviços de segurança. No entanto, é obrigatório a fixação nas 
entradas, em local visível, dos estabelecimentos, de placa  informativa  
contendo: “É PROIBIDO O INGRESSO E PERMANÊNCIA DE PESSOAS 
ARMADAS NESTE RECINTO”  

O Decreto nº. 22.370/96 regulamenta a Lei nº 2.526/96, complementa que o 
livro de ocorrências será de uso obrigatório e terá averbação e fiscalização por 
parte do Delegado Titular da Delegacia Circunscricional da Polícia Civil 
contendo termo de abertura, folhas numeradas em ordem seqüencial, 
devidamente rubricadas pelo Delegado de Polícia da circunscrição renovado 
anualmente, independente de seu término. 

Por sua vez, o Decreto nº. 27.775 de 10 de janeiro de 2001 onde seguindo o 
previsto pelo Memo n°. 2720/1909/99 - SSP passou a legislar que os 
estabelecimentos citados na Lei passassem a ter a obrigatoriedade de possuir 
cofres ou armários com chave, em local de acesso restrito, para o 
acautelamento de armas de fogo e, ainda, que os titulares das autorizações de 
porte de arma de fogo deverão receber, como protocolo pelo acautelamento de 
suas armas e munições, uma papeleta numerada, contendo:  

I - nome e identidade, número do porte e órgão emitente, profissão e 
empregador; e  

II - a descrição completa da arma, indicando inclusive a numeração e o calibre, 
e a quantidade de munição, ficando sua restituição, ao titular da autorização de 
porte, das armas de fogo e munição acauteladas, condicionada à apresentação 
do original de seu respectivo documento de identidade e da papeleta 
numerada. 

Em relação aos acautelamentos, o vigilante que deverá atender como chefe 
neste serviço será aquele que dispuser em sua formação dos cursos: 

1) vigilante com extensão em escolta armada, transporte de valores ou 
segurança pessoal (aquele que pode acautelar qualquer arma como: 38, 
carabina 38, pistola PT 40 e 380, espingarda calibre 12 etc); 

2) possuir a CNV. 

Passou ainda a determinar que os Militares das Forças Armadas, Policiais 
Federais, Policiais Civis, Policiais Militares e Bombeiros Militares, quando 
no exercício de suas atividades e caso não existissem restrições em normas 
internas de serviço ou em legislação específica, possam ingressar armados 
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nos estabelecimentos de que trata o Decreto nº. 27.775, desde que deixem 
anotado em livro de ocorrência o nome, unidade de lotação, número da arma e 
da matrícula, sendo o livro de ocorrências de uso obrigatório, devendo ter 
averbação e fiscalização por parte do Delegado Titular da Delegacia de Polícia 
da Circunscrição, e devendo conter as mesmas rubricas, folhas e demais 
dados previstos pela Lei de 1996. 

Armas brancas 

Outra precaução a ser tomada diz respeito às armas brancas, como objetos de 
vidro, cortantes ou pontiagudos, como guarda-chuvas, pulseiras com pinos, etc. 
É preciso deixar claro no ingresso, no site e na entrada do evento que artefatos 
desse tipo são proibidos. Detectores de metal, equipes de revista e 
profissionais treinados também devem fazer parte de um bom esquema de 
segurança. 

AMBULÂNCIAS 

As empresas organizadoras de eventos, envolvidas em ações com mais de 
1.500 pessoas serão obrigadas a dispor de ambulâncias dotadas de equipe 
médica. A multa por descumprimento é de R$ 2.139,60 (Art. 8º. Decreto 
52.122/11).  

Fonte: http://dicaevento.com/  

Prevê que a ambulância deverá ser do tipo UTI MÓVEL e conter: - Oxigênio - 
Monitor cardíaco - Cárdio-versor (desfribilador); - Respirador Artificial - 
Ventilador - Aspirador - Inalador - Umidificador - Carro-maca conversível - 
Cadeira - Bacia de expurgo.  

Deverá, ainda, estar com 2 hs de antecedência no local e só deixá-lo 2 hs após 
o término do evento. 

A entidade promotora do evento será responsabilizada pelos danos 
decorrentes da falta dos recursos instituídos sendo-lhe imposta multa de R$ 
3.000,00 (três mil reais) que deverá ser atualizada anualmente pela variação do 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo IBGE.  

Projeto sobre normas de segurança em casas de espetáculos tramita na 
Câmara - 29/1/2013 

Após o incêndio na boate Kiss, em Santa Maria/RS, que deixou 231 mortos, a 
ausência de legislação Federal anti-incêndio e de segurança em casas 
noturnas tornou-se assunto recorrente. 

Existe na Câmara um projeto que dispõe sobre normas gerais de segurança 
em casas de espetáculos e similares. É o PL 2.020/07, que está pronto para 
pauta na CCJ. 
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Conforme o PL, a autorização para o funcionamento de salões de baile ou 
festas, boates, discotecas, danceterias, teatros e casas de espetáculos 
somente será concedida quando o estabelecimento dispuser de quadro de 
vigilantes, sistema de alarme e de combate a incêndios, sistema contínuo de 
gravação de imagens internas, nas calçadas e região em torno dos 
empreendimentos, sistema de saídas de emergência com sinalização visual 
adequada, detectores de metais e desfibriladores portáteis para ocasiões em 
que compareçam mais de 1.500 pessoas. 

Quem desobedecer às normas ficará sujeito a penalidades que vão de 
advertência à interdição do estabelecimento, além de multa, entre R$ 5 mil e 
R$ 50 mil, reajustada conforme regulamento. "É preciso fiscalizar e imputar 
multas bem expressivas, no sentido de as pessoas tomarem vergonha, porque 
estão brincando com a vida", afirma Elcione. 

Para evitar novas tragédias, o presidente da Câmara, Marco Maia, pediu à sua 
assessoria um levantamento das leis municipais existentes no Brasil sobre 
segurança em casas noturnas. "A intenção é propor uma legislação única para 
o Brasil, com regras mínimas a serem seguidas por todos os estados e 
municípios“. 

Situação: Aguardando Apreciação pelo Senado Federal 

Informações relativas à segurança do público devem estar bem evidenciadas: 

1) Localização de extintores; 

2) Sistema de abandono do prédio em caso de risco; 

3) Saídas de emergências; e  

4) Condição de refrigeração da sala.  

É importante lembrar que a fornecedora de serviços, no caso a organizadora 
do evento, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores 
em razão de falhas no dever de segurança é o que preceitua o § 1º, do artigo 
14, somente se eximindo do dever de indenizar se provar a ocorrência de 
alguma das causas de excludente de responsabilidade: a inexistência do 
defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, o fortuito 
externo. 

Está tramitando no Congresso Nacional, o PL nº. 4.923/13 da Deputada Nilda 
Gondim que dispõe sobre as obrigações que devem ser observadas por 
proprietários, administradores e responsáveis por boates, casas de shows, 
bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres, que funcionem em locais 
fechados, estabelecendo maior rigor para a liberação de seus alvarás de 
funcionamento.  
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A este foi apensado o PL nº. 5.032/13, da deputada Rosane Ferreira, que exige 
que os promotores de eventos com mais de 200 pessoas e os responsáveis 
pelos locais divulguem normas de segurança aos consumidores. A divulgação 
deverá esclarecer os procedimentos adotados para a segurança do evento e as 
orientações em caso de acidentes. Em ambientes fechados, as indicações das 
saídas de emergência e da localização dos extintores são obrigatórias.  

Há também o PL nº. 1921/2013 estabelecendo normas gerais de segurança em 
boates e casas noturnas, alterando a Lei nº 1535/89, dando outras 
providências. 

Dentre outras normas estabelecidas por órgãos competentes, as casas 
noturnas e boates deverão possuir obrigatoriamente: 

I - exaustores de fumaça; 
II – brigada de incêndio; 
III – revestimentos protegidos contra chamas ou incombustíveis; 
IV – 2 portas sendo, no mínimo, uma de entrada e de saída; 
V – saída de emergência de acordo com as normas especificadas pela ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas); 
VI - instalação de chuveiros automáticos do tipo “Sprinklers”;  
VII – Alarme contra incêndio; 
VIII – Extintores de incêndio apropriados a classe de incêndio a extinguir. 

A Segurança em Mega Eventos no Brasil 

Outras ações previstas para as Olimpíadas de 2016: 

>Vistoria prévia dos setores dos estádios com equipamentos de raio X; 

> Revista efetiva dos torcedores; 

> Isolamento de 1.5 km no entorno dos estádios para veículos; 

> Central de imagens; 

> Zona de exclusão de espaço aéreo perto dos estádios; 

> Reforço na vigilância das fronteiras; 

� Escolta para equipes esportivas. 

Fonte: Blog Dica Eventos 

TRÂNSITO 

Eventos que afetem o trânsito da cidade deverão pagar pelos serviços do 
Controle de Trânsito. Isso se aplica a manifestações, passeatas e eventos que 
bloqueiem parcial ou total certas vias. Os valores serão definidos pela 
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Secretaria de Transportes que fará o cálculo pelo número de pessoas, carros e 
tempo de interrupção. 

Ah! E o pagamento é anterior (autorização 30 dias antes)!!! 

Mister salientar que se um caminhão tombar, e sua carga cair em vias públicas 
o produtor/organizador do evento deverá pagar pela respectiva ajuda caso a 
via não seja liberada em até 1 hora. 

A questão dos Contratos de Apresentação Artística 

Ressalvas  

=>Cuidado com os chamados contratos de gaveta (Adesão) que preveem 
cláusulas leoninas para os artistas e produtores => em sua 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 o estabelecimento que lhe cede 
o equipamento. 

 

Artistas 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 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 coletiva. 

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

Vistos para apresentação de artista estrangeiro 

⇒ 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 visto temporário 
para trabalho, com prazo, a princípio, de 90 (noventa) dias, podendo ser 
prorrogáveis. 
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⇒ Para fazer o pedido do visto permanente, o estrangeiro deverá entrar 
com requerimento 30 dias antes do vencimento do visto temporário. A 
lista com os documentos necessários  pode ser acessada no portal do 
Ministério da Justiça. 

⇒ A Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e 
Emprego estima que, nos 6 primeiros meses deste ano, 32.913 
profissionais, entre temporários e permanentes, obtiveram permissão 
para trabalhar no Brasil. 

⇒   
⇒ http://jornal.jurid.com.br/materias/noticias/trabalhador-estrangeiro-que-

tem-contrato-dois-anos-ja-pode-pedir-visto-permanente/idp/62969  

 

Contratos de Agenciamento 

É necessário definir se o Agente será exclusivo ou não. Isto porque num 
contrato com cláusula de exclusividade, normalmente o Agente recebe um 
valor fixo mínimo/mês, mais um percentual dos shows. Desta forma, os 
contratos com cláusula de exclusividade, deverão conter a contrapartida do 
Agente, ou seja, o artista poderá impor ao Agente um determinado número “X” 
de shows ao mês. Diverso ocorre quando não há a obrigatoriedade de se 
conseguir certo nº. de shows, neste caso, o Agente será remunerado 
exclusivamente com um percentual a ser definido entre artista e o seu Agente, 
não havendo um percentual fixo arbitrado pelo mercado. 

É importante também que o contrato de Agenciamento preveja o contato com a 
imprensa, seja na forma de divulgação ampla e irrestrita dos shows por parte 
de seu Agente, seja na forma de responder a questões pessoais do artista com 
a imprensa.  

Esta assessoria junto à Imprensa também deverá vir expressa no contrato, 
fazendo menção se este contato com a imprensa estará incluso no 
agenciamento, ou será à parte, ou ainda, se haverá a contratação de uma 
assessoria de imprensa terceirizada.  

Em ambas as hipóteses, faz parte do contrato de agenciamento o 
acompanhamento pelo Agente deste serviço, seja direta ou indiretamente a 
execução por ele, ou não. 

Deverá, ainda, conter o contrato a forma de remuneração, não só entre o 
artista e seu Agente, mas também como seu Agente dirigirá o fechamento dos 
borderôs dos shows e respectivo repasse ao artista, ou seja, o contrato deverá 
prever o fechamento do orçamento físico-financeiro do artista em “X” dias, em 
“X” horas, ou na forma quinzenal, ou mesmo mensal, dentre outras, ou seja, da 
forma que melhor convier ao artista e seu agente. 
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Por fim, além de tudo o quanto fora citado, discriminar no contrato o tempo 
daquele serviço, se será com carteira assinada, ou não (por ex, quando o 
artista possui uma empresa, PJ); o território daquele serviço, se nacional ou 
internacional; cláusula penal, para a hipótese de descumprimento de 
obrigações contratuais por ambas as partes, ou por somente uma delas e por 
fim dispor do foro para solução de controvérsias ou de litígios oriundos daquele 
contrato, expondo em casos específicos quando desejarem valer-se de 
cláusulas de mediação e arbitragem, com fulcro na Lei 9.307/96.  

Entrou em vigor em 06/06/12 a Lei do Artista de Rua. 

A Lei nº 5.429/12 dispõe sobre a apresentação de artistas de Rua nos 
logradouros públicos do Município do Rio de Janeiro. 

Segundo o art. 1º. “as manifestações culturais de Artistas de Rua no espaço 
público aberto, tais como praças anfiteatros, largos, boulevards, independem 
de prévia autorização dos órgãos públicos municipais, desde que observados, 
os seguintes requisitos:  

I - sejam gratuitas para os espectadores, permitidas doações espontâneas; 

II - permitam a livre fluência do trânsito; 

III - permitam a passagem e circulação de pedestres, bem como o acesso a 
instalações públicas ou privadas;  

IV - prescindam de palco ou de qualquer outra estrutura de prévia instalação no 
local; 

V - utilizem fonte de energia para alimentação de som com potência máxima de 
trinta kVAs;  

VI - tenham duração máxima de até 4hs e estejam concluídas até às 22hs;  

VII - não tenham patrocínio privado que as caracterize como um evento de 
marketing, salvo projetos apoiados por leis municipal, estadual ou federal de 
incentivo à cultura.  

§ 1º Para os fins desta Lei, bastará ao responsável pela manifestação informar 
à Região Administrativa sobre o dia e hora de sua realização, a fim de 
compatibilizar o compartilhamento de espaço, se for o caso, com outra 
atividade da mesma natureza no mesmo dia e local.  

§ 2º As atividades desenvolvidas com base nesta Lei não implicam em isenção 
de taxas, emolumentos, tributos e impostos quanto aos patrocínios públicos 
diretos ou a eventuais pagamentos recebidos pelos realizadores, efetuados 
através de leis de incentivo fiscal. 
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Art. 2º Compreendem-se como atividades culturais de Artistas de Rua, dentre 
outras, o teatro, a dança, a capoeira, o circo, a música, o folclore, a literatura e 
a poesia.  

Parágrafo único. Durante a atividade ou evento, fica permitida a 
comercialização de bens culturais duráveis, como CDs, DVDs, livros, quadros e 
peças artesanais, observadas as normas que regem a matéria. 

Assessoria de Imprensa 

Responsável pelo desenvolvimento do relacionamento da empresa, marca ou 
mesmo do profissional que deseja dar visibilidade ao seu nome junto aos 
veículos de comunicação. 

É a mídia espontânea que agrega credibilidade aos produtos, serviços e/ou 
instituições, sedimentando sua imagem de forma positiva na sociedade.  

Seu trabalho: desenvolver estratégia, criar releases, artigos, notas, sugestões 
de pautas, contatar jornalistas, agendar entrevistas, convidar jornalistas para 
eventos, fazer a clipagem das matérias, fazer relatórios de atividades e de 
resultados. Atuar como um consultor estando atento às oportunidades e 
sugerindo alternativas compatíveis com as necessidades dos assessorados.  

O assessor de imprensa deve ter consciência de que sua credibilidade 
depende de um bom relacionamento com os jornalistas dos veículos de 
comunicação, pautando-se sempre pela transparência e por uma postura de 
colaboração. Essa atitude pode valorizar a informação que o assessor de 
imprensa está divulgando, podendo ampliar os espaços de mídia espontânea. 

Deixar expresso no contrato a exclusão de todo e qualquer pagamento de 
direito autoral referente à criação da assessoria de imprensa em decorrência 
desta prestação de serviço. 

CONTRATOS DE PATROCÍNIO 

O que devemos ter em mente antes de apresentar o projeto para qualquer 
provável Patrocinador. 

1) Poder de atração no público-alvo; 
2) Poder de gerar notícias na mídia; 
3) Público-alvo interessante para alguma empresa. 

 

Diferenciais muito fortes para o Patrocinador 

1) Vínculo forte entre o projeto e os critérios do patrocinador; 
2) Oferta de retornos irresistíveis (boa contrapartida); 



Fernanda Marcial 
Assessoria Jurídica & Produção Cultural 

E-Mail: advogadacultural@uol.com.br/www.fernandamarcial.com.br 
https://www.facebook.com/groups/369629989729693/ 

 
 

27

3) Diferenciais capazes de efetivar o patrocínio (marketing gratuito - EX: 
Sustentabilidade); 

4) Para o Patrocinador é importante apresentar um projeto que lhe garanta 
uma contrapartida satisfatória; para o Proponente é importante que 
consiga fidelizar o Patrocinador. 

5) Para empreendimentos menores em que você vá buscar apenas o 
APOIO basta que seja elaborado um Termo de “Solicitação de Apoio a 
Projeto”; 

6) Para empreendimentos maiores em que você realmente busque o 
Patrocínio, o projeto deverá vir encadernado, com capa, apresentação, 
seguindo as normas da ABNT. 

 

Em 25 de agosto de 2015, na Associação Comercial do RJ, foi lançado o 
Manual do Patrocinador, trazendo os principais benefícios fiscais 
existentes no Brasil no plano federal, estadual e municipal.  

O Manual está disponível para download, pelo selo Creative Commons, 
gratuitamente pelo site www.manualdopatrocinador.com.br 

Seguros para Eventos 

O Brasil conseguiu projetar sua imagem a um patamar nunca antes alcançado 
tornando-se a sede de grandes eventos nos dias de hoje e num futuro bem 
próximo. 

Com os investimentos cada vez maiores, o setor não permite margem para 
prejuízos, tanto para o bolso como para a imagem e reputação dos 
organizadores de eventos. 

Assim, as seguradoras desenvolveram produtos que garantem os danos 
causados desde a instalação e montagem, até prejuízos causados pelo não 
comparecimento de algum artista. 

Os seguros garantem cobertura em todo o território nacional, para eventos 
corporativos, religiosos, esportivos, promocionais e sociais. 

Sugestões jurídicas preventivas  

Algumas observações: 

Nem sempre é fácil enquadrar a modalidade adequada do seguro de 
Responsabilidade Civil, portanto o preenchimento correto do questionário é 
fundamental e alem disto conversar com seu corretor esclarecendo quais suas 
preocupações e responsabilidades é fundamental;  
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Na maior parte dos casos os valores indenizáveis não são altos, assim, se os 
responsáveis soubessem da existência do seguro provavelmente teriam 
contratado;  

No caso de Bares e Restaurante teríamos o seguro na modalidade 
Estabelecimentos Comercias, os demais casos estariam enquadrados na 
modalidade Eventos. Todos poderiam ter contratado, além da cobertura básica, 
a cobertura de Danos Morais; 

Em todos os casos os responsáveis fazem o possível para negar ou atenuar 
responsabilidades e em todos os casos a solução acaba sendo Judicial; 

Se houvesse a contratação do seguro, a maior parte dos casos seriam 
resolvidos por acordo entre advogados com a interveniência e aprovação 
jurídica da seguradora. Seria mais rápido e mais barato para todos.  

 

Esperamos que este nosso encontro tenha conseguido situá-los no enorme 
conjunto de direitos e deveres que envolvem as relações consumeristas do 
ShowBusiness. 
 
Muito obrigado pela atenção! 

www.fernandamarcial.com.br 

E-Mail: advogadacultural@uol.com.br 

Tel: (21) 3246-1048 

Facebook: Grupo Direito do Entretenimento 
https://www.facebook.com/groups/369629989729693/ 

 

 

 


