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em

DISPÕE sobre a proibição da cobrança de mais de
um ingresso para pessoas com deficiência,
mobilidade reduzida ou necessidade especial em
eventos esportivos, de lazer e entretenimento
promovidos por estabelecimentos públicos e

privados no estado do Amazonas, e dá outras
providências.

) dlor

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. le Fica proibida às casas de shows e espetáculos, teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios e

demais estabelecimentos públicos ou privados no Estado do Amazonas, destinados à realização de
eventos esportivos, de lazer e entretenimento, mediante o pagamento de ingressos, a cobrança de mais
de um ingresso por pessoa nos casos em que, por qualquer deficiência, mobilidade reduzida ou
necessidade especial, o espectador necessite ocupar mais de um assento ou espaço individual.

Art. 2e O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator a multa de 1.000 (uma mil) VPRTM's
(Valor Padrão de Referência do Tesouro), sem prejuízo das sanções previstas no art, 56 da Lei Federal n."
8.078, de 1"1de setembro de 1990- Código de Defesa do Consumidor.

Parágrafo único. O valor da multa previsto neste artigo será revertido ao Fundo Estadual de Defesa do
Consumidor, criado pela Lei n.e 2.228, de 29 de junho de 1994,

Art. 3e Caberá aos órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas a fiscalização
para o cumprimento das disposições desta Lei e a aplicação das sanções previstas e demais cominações
legais.

Art.4e Os estabelecimentos referidos no artigo L.'terão o prazo de 30 (trinta) dias, após a publicação,
para se adequar a esta Lei.

Art. 5e Esta lei entra em vigor na data de sua publi o
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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 pessoa em

casos ode, por necessidade especial ou deficiência, o espectador necessite ocupar mais de um assento.

A proposição tomou exemplo legislação criada no Município de São Paulo. Lá denominada

"Lei Leide Moreira". Leide é advogada e poeta, portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Necessita estar ligada permanentemente a um equipamento que auxilia na sua respiração e utiliza uma

maca móvel para transporte, devidamente auxiliada por alguns assistentes. Certa vez, ao buscar seu

Direito Constitucional de acesso à cultura, foi cobrada por quatro ingressos, uma vez que a

administração da casa de shows alegou que ela estaria ocupando o espaço de uma mesa.

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também aprovou Lei semelhante,

atualmente a legislação estando em vigor em todo Estado, garantindo que qualquer pessoa com

necessidade especial pague pelo acesso ao entretenimento e cultura o mesmo valor que qualquer outro

cidadão. Outros Estados Brasileiros, a exemplo da Bahia, estão discutindo Projetos de Lei no mesmo

sentido.

Tanto a Legislação Federal quanto a Estadual buscam assegurar direitos aos cidadãos com

necessidades especiais, com vistas a implementar o princípio da igualdade, sob o aspecto substancial,

tanto quanto seja possível. Essa inclusão precisa ser promovida, vez que no nosso ordenamento jurídico

não há proibição da cobrança de um valor adicional, caso o cidadão necessite ocupar mais de uma

unidade.

A Constituição federal, em seu Art. 24 estabeleceu como competência concorrente das

Unidades Federadas a matéria destinadas a tratar da saúde, da proteção e garantia das pessoas com

deficiência :

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre:
(...)

Xll - previdência social, proteção e defesa da saúde;
(...)

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

No mesmo sentido a Constituição Estadualtrata das referias competência em seu artigo L8:

Avenida Mário Ypiranga t"tË'ËrlaJon#;.ïi"rï;i,"..ii#"-+'"ì:,::fi3!)tiüsïïsüe- Parque Dez de Novembro



PODER LEGISLATIVO
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

Gabinete do Deputado EstadualJoão Luiz
Art. 18. Compete ao estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas em
lei federal, legislar concorrentemente com a União sobre:
(...)

Xll - previdência sócia, proteção e defesa da saúde;
(,..)

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

Trata-se justamente da complementação da legislação federal já existente, no sentido de

coibir qualquer prática relativa à cobrança adicional para que uma pessoa com necessidade especial ou

deficiência tenha acesso à cultura, lazer e entretenimento, È uma norma necessária para garantir a

inclusão social, para que sejam tratados de forma justa e igualitária, sem a necessidade de arcar com um

valor maior para acesso ao mesmo serviço.

Cabe ressaltar que o Projeto não fere a livre iniciativa, vez que, neste caso, a livre iniciativa

entraria em colisão com princípios como o da igualdade, da dignidade humana, da liberdade e da

cidadania, devendo claramente os últimos princípios prosperarem, garantindo assim a inclusão social de

todos os cidadãos.

Diante do exposto e da relevância da matéria ao cidadão amazonense, consideramos

inegável o interesse público da matéria, bem como também não existir flagrante ilegalidade ou

inconstitucionalidade contida na proposta, e por estas razões, solicito aos nobres pares pela aprovação

da presente propositura.
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