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PROJETO DE LEI Nº______, de 01 de abril de 2019. 

(DO DEPUTADO CAPITÃO ASSUMÇÃO) 

 

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. 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo: 

 

DECRETA 

 

Art. 1º As casas de shows e espetáculos, teatros, cinemas, auditórios, estádios, 

ginásios de esportes e demais estabelecimentos instalados no Estado do Paraná, 

destinados à realização de eventos de lazer mediante o 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 individual. 

 

Art. 2º O descumprimento do disposto na presente Lei sujeitará o infrator às 

normas previstas nos artigos 55 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro 

de 1990, sem prejuízo às demais sanções cabíveis. 

 

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Sala das Sessões, 01 de abril de 2019. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

O presente projeto de Lei tem por objetivo proibir os estabelecimentos 

comerciais que exploram a realização de eventos culturais e esportivos de 

cobrar mais de um ingresso por pessoas em casos onde, por qualquer 

necessidade especial ou deficiência, o espectador necessite ocupar mais de um 

assento. 

 

Cabe destacar que matéria de igual teor também foi aprovada na Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo. Nesse sentido, busca-se com tal proposição 

acompanhar esta novidade legislativa, dada a importância da matéria, que 

transita em direção ao direito à inclusão e da proteção ao consumidor de forma 

concomitante.  

 

Não obstante, quanto à legalidade da matéria, prescreve a Constituição Federal, 

em seu art. 24, estabelece como concorrente entre os entes da federação, exceto 

os municípios, a competência para legislar sobre saúde, proteção e garantia das 

pessoas com deficiência, conforme segue: 

 

Art. 24 Compete à União, aos Estados e 

ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

(...) 

XII – previdência social, proteção e 

defesa da saúde; 

(...) 

XIV – proteção e integração social das 

pessoas portadoras de deficiência. 

 

No mesmo contexto, a Constituição Federal prevê igual competência para 

legislar sobre a responsabilidade por dano, entre outros, ao consumidor,  como 

descreve: 
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Art. 24 Compete à União, aos Estados e 

ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre:  

(...) 

VIII - responsabilidade por dano ao 

meio ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico; (grifo 

nosso). 

 

Assim, comprovada legalidade e a importância da presente matéria, conto com 

o apoio dos nobres pares para a aprovação e efetivação de tão importante 

direito. 
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