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PROJETO DE LEI Nº______, de 18 de Fevereiro de 2020. 

(DO DEPUTADO CAPITÃO ASSUMÇÃO) 

 

Ficam os supermercados, Hipermercados e 

estabelecimentos congêneres, obrigados a 

discriminar os preços em braille, no âmbito do 

Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: 

DECRETA 

 

Art. 1º Ficam os supermercados, Hipermercados e estabelecimentos 

congêneres, obrigados a discriminar os preços em Braille nas etiquetas, no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º Todas as alterações nas edificações deverão atender na íntegra as 

normas e especificações de adaptação e acessibilidade da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT, que trata desta matéria. 

 

Art. 3º O não cumprimento do disposto nesta Lei sujeitará os supermercados, 

Hipermercados e estabelecimentos congêneres, às seguintes penalidades: 

 

I – advertência; 

II – multa entre 200 (duzentos) e 300.000 (trezentos mil) VRTE’s; 

III - Em caso de reincidência, a multa será duplicada. 

 

Art. 4º As sanções previstas no artigo anterior serão aplicadas por Órgão ou 

Entidade Estadual definidas em Decreto. 
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após a data de sua 

publicação. 

 

Sala das Sessões, em 18 de Fevereiro de 2020. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposição tem por objetivo obrigar os supermercados, 

Hipermercados e estabelecimentos congêneres, a discriminar os preços em 

braile nas etiquetas, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Primeiramente, com relação à competência para legislar, sem embargos do 

possível entendimento da mesa diretora, existe entendimento que a presente 

medida legislativa dispõe de assunto perfilado no elenco de matérias de 

competência do Estado, conforme trata o artigo 24, incisos XIV, da Constituição 

Federal de 1988, que dispõe: 

 

Artigo 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

 

(...) 

 

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de 

deficiência; (grifou-se)       

 

Dessa forma, a Constituição Federal assegura que parlamentares Estaduais 

tratem sobre assuntos dessa natureza. Assim, o objetivo desta proposição é 

promover a acessibilidade, bem como, proteger os direitos humanos 

daqueles que são acometidos de deficiência. 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

colhidos no Censo de 2010, do total da população brasileira, 23,9% (45,6 milhões 

de pessoas) declararam ter algum tipo de deficiência. Entre as deficiências 

declaradas, a mais comum foi a visual, que atinge 3,5% da população. Das mais 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
390030003100350038003A005000



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Gabinete do Deputado Capitão Assumção 
 

Av. Américo Buaiz, nº 205, 4. º andar, gabinete 406 Enseada do Suá 

 CEP. 29050-950 – Vitória ES 

 

de 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência visual, 528.624 pessoas são 

incapazes de enxergar (cegos) e 6.056.654 pessoas possuem baixa visão ou visão 

subnormal (grande e permanente dificuldade de enxergar). 

 

Diante disso, os consumidores, deficientes ou não, na sua boa fé, sequer 

imaginam que podem estar sendo passados para trás ao fazerem suas compras 

ou ao contratarem serviços. Não são poucos os fornecedores desonestos e 

inescrupulosos que se aproveitam da forte posição que detêm na relação de 

consumo para iludir seus clientes. 

 

Ademais, os deficientes visuais, na maioria das vezes, recorrem ao auxílio de 

terceiros para que possam identificar os produtos e seus preços em 

supermercados e outros estabelecimentos comerciais, quando, na verdade, 

mereceriam um tratamento mais digno por parte desses comerciantes e de toda 

a sociedade. 

 

Buscando amenizar esse problema, propomos estender as normas de Defesa do 

Consumidor, especialmente nos direitos básicos do consumidor, a essa parcela 

importante e significativa da população brasileira, corrigindo uma lacuna que 

atualmente existe na legislação. 

 

Por fim e com base nos princípios da não discriminação, da igualdade de 

oportunidades, da acessibilidade e da inclusão plena e efetiva das pessoas com 

deficiência na sociedade, e que propomos este projeto de Lei, visando garantir 

às pessoas com deficiência a autonomia e independência. 

 

Ante a todo o exposto, conto com o apoio de meus nobres Pares para aprovação 

deste Projeto de Lei. 
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Sala das Sessões, em 18 de Fevereiro de 2020. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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