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DIRETORIA ADJUNTA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INF0RMAçA0 PREVIA

INFORMAcAO PREVIA N2 146/98

1 - OBJETO

Projeto de Lei r1 2 1.623/98, de autoria do Deputado Alencar da Silveira Junior,

que concede ao portador de deficiência visual, guiado por cachorro treinado, o direito de livre

acesso, corn o animal, a qualquer espaco püblico.

A proposiçao fol publicada no "Diário do Legislativo" de 5/3/98.

2- PONTOS DE ATENcAO

2.1 - De acordo corn o art. 52, "caput", da Constituiçao da RepCiblica, "todos

são iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e

aos estrangeiros residentes no Pals a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a

igualdade, a seguranca e a propriedade".

2.2 - 0 art. 52, XV, da referida Carta Magna determina que e "livre a locomocao

no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele

entrar, permanecer ou dele sair corn seus bens". Quer o dispositivo significar que todos os

cidadãos podem locomover-se livremente nos lugares püblicos, em tempo de paz, sern

qualquer receio de serem privados dessa liberdade de ir e vir.

2.3 - 0 exercicio do direito de locomocao dos que carecem do sentido da visão

somente é possivel corn o auxIlio dos seus gulas, que, em geral, são cachorros

especialmente treinados para esse trabalho.
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2.4 - Entre Os direitos sociais assegurados pela Constituicao Federal, no seu

art. 6, figuram o lazer e a segurança. Para o pleno exercIcio do direito ao lazer, o deficiente

visual não pode prescindir do seu guia, sob pena de Ihe faltar a garantia da propria

seguranca.

2.5 - José Afonso da Silva, em seu livro Curso de Direito Constitucional

Positivo, conceitua os direitos sociais como "prestacOes positivas estatais, enunciadas em

normas constitucionais, que possibilitam meihores condicaes de vida aos mais fracos,

direitos que tendem a reatizar a igualizaçao de situaçoes sociais desiguais". Para 0

constitucionalista, são direitos conexos corn o direito de igualdade e "criam condiçöes

rnateriais mais propIcias ao auferimento da igualdade real, o que, por sua vez, proporciona

condiçao mais compatIvel corn o exercIcio efetivo da liberdade" (Ed. Malheiros, 9 L1 ed., 1993).

2.6 - A deficiência visual não pode ser motivo para o cerceamento de direito do

indivIduo, se a propria Carta Magna não o faz. Estão assegurados, ainda, a esses cidadãos

o livre exercIcio dos direitos politicos, o acesso a cargos e empregos püblicos e a igualdade

de direitos no trabalho (arts. 14, 37, VIII, e 7, XXXI, da Constituiçao Federal).

Entretanto, deve-se levar em consideraçao que a atividade legislativa também

se sujeita ao princIpio da razoabilidade, previsto no art. 13, "caput", da Carta rnineira.

Embora o princIpio seja de observância obrigatória para a prática de atos administrativos, já,

está consagrado na doutrina e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o

entendimento de que a lei deve atender a critérios razoáveis.

A razoabilidade é conceito juridico indeterminado, elástico, que varia no tempo

e no espaco. 0 ponto nuclear do princIplo diz respeito ao born senso e a proporcionalidade

entre meios utilizados e fins alcançados. Quando se diz que deterrninada norma juridica é

razoável, isso significa que eta atende a critérios aceitáveis em razão das circunstâncias em

que foi editada. Se o ato administrativo deve ter sustentacao fática, o ato legislativo deve

prever condutas equilibradas, moderadas e em harmonia corn a realidade social,

principalrnente em virtude da generalidade do comando normativo. Não ha corno desprezar o

senso comum, que deve servir de base para toda a atuacao do poder püblico,

compreendendo tanto a atividade de criacão da lei (abstracao) quanto a de aplicação do

direito (concrecao).
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2.7 - Ora, permitir o acesso de animal que acompanha deficiente visual em

qualquer espaco püblico seria comprometer a prOpria eficácia da proposicao. Isso porque a

presenca de cachorro em certos locais abertos ao püblico é incompatIvel corn a natureza

mesma da atividade realizada no recinto. Ademais, o que o ordenamento jurIdico protege,

entre outras coisas, é a liberdade de Iocomoçao dos indivIduos. Estes é que SãO OS

destinatários das normas jurIdicas.

2.8 - Compete aos Estados legislar concorrentemente corn a União e o Distrito

Federal sobre protecao e integração social das pessoas portadoras de deficiência (art. 24,

XIV, Constituiçao Federal).

3- TRAMITAçAO

0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuldo as Comissôes de Constituição

e Justiça e de Direitos Humanos, para receber parecer.

Data da elaboração: 28/5/98
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