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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E
DO CONTRIBUINTE

PARECER
Projeto de Lei n.º 223/2019

Autor: Deputado Capitão Assumção

Assunto: Proíbe os estabelecimentos que especifica de cobrar
mais de um ingresso nos casos em que, por necessidade especial
ou deficiência, o espectador necessite ocupar mais de um
assento.

1.  RELATÓRIO

Trata-se do Projeto de Lei nº 223/2019, de autoria do Deputado
Estadual Capitão Assumção, que tem por finalidade proibir que
os estabelecimentos que especifica cobrem mais de um ingresso
nos casos em que, por necessidade especial ou deficiência, o
espectador ocupe mais de um assento.

Em sua justificativa, o autor argumenta que é direito do
consumidor não ser onerado em razão de necessidades especiais
para assistir ou estar em determinados espaços e acabar por
utilizar o espaço destinado a mais de uma pessoa, devendo não
só proteger o consumidor mas aquele que depende de atendimento
e espaço diferenciado (seja por deficiência ou mesmo
obesidade).
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A matéria foi protocolada no dia 02.04.2019 e lida no
expediente da sessão ordinária do mesmo dia.

A Procuradoria desta casa de Leis opinou pela pela
CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA
LEGISLATIVA do Projeto de Lei n.º 223/2019, de autoria do
Exmo. Deputado Estadual Capitão Assumção, com a adoção da
seguinte emenda:
Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n° 223/2019:
- Fica suprimido o art. 3º. do Projeto de Lei n.º 223/2019,
renumerando-se os artigos seguintes.
Emenda n° 2 ao Projeto de Lei n° 223/2019:
- O art. 4º, que após emenda supressiva será renumerado para
art. 3º, passa a ter a seguinte redação:”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 (quarenta e
cinco) dias de sua publicação oficial.”

A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e
Redação, em Parecer, se manifestou pela Constitucionalidade,
Legalidade, Juridicidade e Boa técnica Legislativa do Projeto
de Lei em apreço, desde que adotadas as emendas sugeridas pela
Procuradoria.

É o relatório.

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Prima facie, de uma análise percuciente do Projeto de Lei
observa-se que se trata de regra que objetiva aumentar o
campo protetivo daqueles que por deficiência permanente ou
transitória, em determinados locais necessita de se utilizar
de espaço dobrado em relação ao consumidor comum.

As casas de shows e espetáculos, teatros, cinemas,
auditórios, estádios, ginásios de esportes e demais
estabelecimentos instalados no Estado do Espírito Santo,
destinados à realização de eventos de lazer mediante o

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300033003400300031003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Projeto nº Página

Carimbo / Rubrica

pagamento de ingressos, ficam proibidos de cobrar mais de um
ingresso por pessoa nos casos em que, por qualquer
necessidade especial ou deficiência, o espectador necessite
ocupar mais de um assento ou espaço individuais.

A proposição em análise está em perfeita consonância com o que
estabelece o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
Compõe-se em princípio básico das relações consumeristas a
necessidade de haver ações governamentais no sentido de dar
efetiva proteção ao consumidor, ademais, também é direito
fundamental a proteção das pessoas que por deficiência
permanente ou transitória necessitem de situações especiais
para possibilitar seu exercício pleno e integração à
sociedade.

O mérito do projeto é justamente aumentar o campo protetivo
dos portadores de deficiência no tocante às prestações de
serviços, evitando a majoração de valores ou mesmo obstar que
estes consumidores com necessidades especiais não se vejam
integrados à sociedade.

Logo, se vislumbra que a norma em epígrafe não só é eficaz
quanto necessária e em consonância com as regras existentes de
proteção ao consumidor.

Assim, o Projeto de Lei está em consonância com o ordenamento
jurídico e com as decisões dos Tribunais Superiores. Conforme
já mencionado, a proposição é complementar ao Código de Defesa
do Consumidor.

Ante o exposto, o Projeto de Lei deve ser aprovado e
prosseguir para votação no rito desta Casa de Leis.
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3.  CONCLUSÃO

Ante o exposto, nos termos do artigo 44, inciso IX, do
Regimento Interno desta Casa de Leis, como relator opina-se
pela aprovação do Projeto de Lei nº 223/2019, de autoria do
conspícuo Deputado Capitão Assumção, que proíbe os
estabelecimentos que especifica de cobrar mais de um ingresso
nos casos em que, por necessidade especial ou deficiência, o
espectador necessite ocupar mais de um assento com a adoção
da seguinte emenda:

“Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n° 223/2019:

Art. 8o A vigência da lei será indicada de
forma expressa e de modo a contemplar prazo
razoável para que dela se tenha amplo
conhecimento, reservada a cláusula "entra em
vigor na data de sua publicação" para as leis
de pequena repercussão. Fica suprimido o art.
3º. do Projeto de Lei n.º 223/2019,
renumerando-se os artigos seguintes.

Emenda n° 2 ao Projeto de Lei n° 223/2019:

- O art. 4º, que após emenda supressiva será
renumerado para art. 3º, passa a ter a
seguinte redação:” Art. 3º Esta Lei entra em
vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco)
dias de sua publicação oficial.”
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PARECER Nº            /2021
A COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE É pela
aprovação do Projeto de Lei nº 223/2019, de autoria do
Deputado Capitão Assumção, que proíbe os estabelecimentos que
especifica de cobrar mais de um ingresso nos casos em que, por
necessidade especial ou deficiência, o espectador necessite
ocupar mais de um assento com a adoção da seguinte emenda:
“Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n° 223/2019:Art. 8o A vigência
da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar
prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento,
reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua
publicação" para as leis de pequena repercussão. Fica
suprimido o art. 3º. do Projeto de Lei n.º 223/2019,
renumerando-se os artigos seguintes.Emenda n° 2 ao Projeto de
Lei n° 223/2019: - O art. 4º, que após emenda supressiva será
renumerado para art. 3º, passa a ter a seguinte redação:” Art.
3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 (quarenta e
cinco) dias de sua publicação oficial.”

Plenário Rui Barbosa, em       de de 2021.
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