
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PROCURADORIA  
Av. Américo Buaiz, n. 205, Palácio Domingos Martins, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29.050-950 

Tel.: (27) 3382-3723 / 3754 / 3725 – Fax.: (27) 3382-3723 

 

 1 

PROJETO DE LEI Nº 47/2020 

AUTOR: Deputado Vandinho Leite 

EMENTA: Dispõe sobre a isenção de cobrança de taxa de inscrição em eventos e competições 

esportivas amadoras e/ou profissional às pessoas idosas no âmbito do Estado do Espírito 

Santo. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre intenção 

de dispor sobre a isenção de cobrança de taxa de inscrição em eventos e competições 

esportivas amadoras e/ou profissional às pessoas idosas no âmbito do Estado do Espírito 

Santo. 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela constitucionalidade da 

matéria e consequente regular tramitação do Projeto de Lei nº 47/2020, por trata de matéria 

afeta ao Estado do Espírito Santo, uma vez que o que se objetivada converge para uma ação 

que é, também, competência dos Estados Membros da Federação. 

 

Ao estabelecer a meia entrada em eventos e competições esportivas amadoras 

e/ou profissional às pessoas idosas, a proposição trata de direito econômico, matéria de 

competência legislativa concorrente entre a União e os Estados, nos termos do art. 24, I da 

CRFB/1988. 

 

Nesse sentido, a competência estadual é suplementar, cabendo à União a edição 

de normas gerais. 

 

Verifica-se que existe norma federal a respeito de concessão a meia entrada em 

eventos e competições às pessoas idosas é o Estatuto do Idoso, Lei Federal 10.471/2001, 

mais precisamente em seu art. 23, in verbis: 

 

Art. 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será 

proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) 

nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem 

como o acesso preferencial aos respectivos locais. 

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 
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Nesse sentido, cabe aos estados apenas a competência suplementar para 

legislar sobre o tema, nos termos dos §§1º. E 2º do art. 24 da CF. Vislumbra-se que o 

conteúdo da presente proposição tenha caráter suplementar, uma vez que ele preenche 

lacunas da norma geral federal ao dispor sobre competições esportivas profissionais ou 

amadoras, além de fixar a idade em 60 anos. 

Desta feita conclui-se que o Projeto de Lei preenche qualquer lacuna deixada 

pela norma federal. 

 

Por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, sugiro o 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, nos termos dos seus fundamentos exarados. 

 

Vitória, 06 de março de 2020. 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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