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Dispõe sobre a obrigatoriedade da
concessão de desconto para pessoas
que realizaram cirurgia bariátrica ou
qualquer outra gastroplastia, em
restaurantes ou similares.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. Ls Os restaurantes e similares que servem refeições na modalidade rodízio e festival
gastronômico, no estado do Amazonas, ficam obrigados a conceder desconto de cinquenta
por cento no preço das refeições para as pessoas que tenham o estômago reduzido através

de cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia.

Art,2e Para ter direito ao benefício de que trata a presente lei o interessado deverá

comprovar sua condição através da apresentação de laudo médico ou declaração de médico

responsável, devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina.

51s Os estabelecimentos a que se refere o art. 1e, ficam obrigados a afixar em sua entrada

cartazes medindo 30 x 25 centímetros com os direitos estabelecidos nesta lei.

$2s Os estabelecimentos comerciais ficam obrigados a incluir em seus cardápios

informações instituídas pela presente lei.

as

Art. 3s O não cumprimento das exigências desta lei implicará ao infrator a imposição de

multa no valor de RS 1.000,00 (mil reais), cobrada em dobro no caso de reincidência até o
limite de RS L0.OOO,OO (dez mil reais) corrigidos pelo IPCA - índice de Preço ao Consumidor

Amplo, ou outro índice que o substitua.

Parágrafo único. A multa será revertida para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor,

criado pela Lei ne 2.228, de 29 de junho de 1994.

Art, 4s O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de noventa dias, em

especial no tocante aos aspectos de procedimentos e de formalização.
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Art.5e Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLA

de março de 2019.

DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 28

JOÃO SILVA

Deputado E dual - PRB
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JUSTIFICATIVA

O objetivo desse Projeto de lei é trazer condições consumeristas mais justas aos
pacientes que passaram por cirurgia de redução de estômago (cirurgia bariátrica) e, em
função disso, tem a sua capacidade de se alimentar reduzida.

É importante lembrar que, o princípio da igualdade pressupõe que as pessoas
colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual: "Dar tratamento
isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na
exata medida de suas desigualdades". (SlLVA, José Afonso. "Curso de Direito Constitucional
Positivo",40e Ed., São Paulo: Ed. Malheiros,2OIT, p.45).

Desta forma, tal medida é justa, proporcional e razoável, já que
bariátricos comem pequenas porções. Da forma como é hoje, muitos paciente
frequentar restaurantes e bares para não se sentirem lesados na hora de pagar
contar o desperdício de comida que vai para o lixo. Os restaurantes precisam s

forma a oferecer como alternativa a esses pacientes. Assim, nem o resl
prejudicado, nem o paciente bariátrico.

Assim como crianças pagam metade do valor de um rodízio por frão terem a

mesma capacidade alimentar de um adulto em condições normais de alilentação, os

consumidores que se submeteram a cirurgia de redução do estômago tamb(m merecem
esse tratamento, pois não possuem mais a mesma condição alimentar.

os pacientes
rs deixam de

a conta, sem

e adaptar de

:aurante sai

Sendo justa esta proposta de inserir esses indivíduos a um tratamento diferenc o

De acordo com a mais recente pesquisa da Sociedade Brasilei de Cirurgia

Se os restaurantes oferecem a opção
causa prejuízo, não há portanto prejuízo em con
capacidade alimentar similar a de uma criança.

de meio valor às crianças e igso não lhes
ceder o mesmo desconto a luem tem a

ente pela

or exemplo

13: 80 mil
as no país,

imento no

3e2010o
de 16 mil

A intervenção cirúrgica para redução do estomago não se dá
questão da obesidade, mas também, para remoção de CA - Câncer gástrico

Bariátrica e Metabólica (SBCBM) foram realizadas em 2OL2: 72 mil cirurgias,
cirurgias, 2014:88 mil cirurgias, 2015: 93,5 mil cirurgias, 2017:105.642 mil ciru
ou seja, 5,6%o a mais do que em 20L6, quando 100 mil pessoas fizeram o p
setor privado.

população brasileira está obesa. Segundo um levantamento de dados
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), entre 2
número de cirurgias de redução de estômago aumentou 375%, passan

operações para 60 mil, em todo o país.
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Levando em consideração dados do Ministério da Saúde que afirm que 53% da

lizado pela

A cirurgia bariátrica reduz a quantidade de absorção de aliment no corpo,
reduzindo também a ingestão de alimentos, porque a bolsa gástrica é reduzi

Novembro



PODER LEGISLATIVO
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

Gabinete do Deputado EstadualJoão Luiz
Pacientes que passam pelo tipo de cirurgia bariátrica chamada gastrectomia

vertical (Sleeve) chegam a comer entre 250 a 350 gramas. Já os pacientes que passam pelo
procedimento bypass gástrico, normalmente conseguem comer entre l-50 e 200 gramas.

Os pacientes que são submetidos a este tipo de cirurgia recebem uma
carteirinha, expedida pelo médico responsável pelo procedimento cirúrgico, comprovando a

nova condição do paciente.

Esta carteirinha a princípio serve para ser apresentada em hospitais e clínicas,
pois este paciente a partir da cirurgia deverá adotar uma série de cuidados. Mas, a
carteirinha merece ter mais uma finalidade: ser apresentada em restaurantes para que
estes indivíduos possam pagar valor compatível com o que será consumido.

Assim, a Constituição Federal e a legislação podem fazer distinções e dar
tratamento diferenciado de acordo com juízos e critérios valorativos, razoáveis e
justificáveis, que visem conferir tratamento isonômico aos desiguais: "Assim, os tratamentos
normativos diferenciados são compatíveis com a Constituição Federal quando verificada a

existência de uma finalidade razoavelmente proporcional ao fim visado". (MORAES,
Alexandre de. "Direito Constitucional" ,32? Ed., São Paulo: Ed. Saraiva ,201,G, p. 58).

É o que se pretende com este Projeto de lei, garantir tratamento diferenciado ao
consumidor com redução de estomago em razáo ter capacidade menor de ingerir comida
que as demais pessoas.

A proposta não interfere na livre iniciativa privada, tampouco interfere na
liberdade do exercício da atividade econômica, vez que tratamos aqui de princípios
estruturadores do Direito Constitucional Contemporâneo, que são: a dignidade humana e a
proporcionalidade (ponderação de direitos)

Além disso, o art. L7O da Carta Magna, que trata da livre iniciativa, também
versa sobre a defesa do consumidor.

TíTULO VII

Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO I

DOS PRINCíPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

| - soberania nacional;

ll - propriedade privada;

lll - função social da propriedade;

lV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

Vl- defesa do meio ambiente;
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Vl - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos
de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda constitucional ne
42, de 19.12.2003)

Vll - redução das desigualdades regionais e sociais;

Ou seja, ambos são princípios estruturantes da ordem econômica. Nesse caso, a
melhor doutrina jurídica recomenda que, nenhum desses direitos deve prevalecer sobre o
outro, mas, sim, devem ser ponderados, relativizados para resultar numa justa proporção
entre eles. Portanto, a livre iniciativa não pode corromper o direito do consumidor,
tampouco a dignidade humana.

O mérito é justo e razoável e atende as demandas de uma parcela significativa da
sociedade Amazonense. Por ser de relevância social, peço o apoio dos nobres pares para a
aprovação da presente propositura.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO em Manaus, 28 de março de 2019.

J

Deputado Est dual - PRB
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