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Dispõe  sobre  a  ampla  d ivulgação  de
informações  pelos  estabelecimentos  que
comercializam passagens aéreas, localizados no
Estado  de  Mato  Grosso,  sobre  o  direito  do
acompanhante  da  pessoa  portadora  de
deficiência em adquirir  passagens com tarifa
especial.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Será obrigatória a afixação de cartazes em locais visíveis aos funcionários e consumidores nos
estabelecimentos que comercializam passagens aéreas, conforme disposto no art. 48 da Resolução nº.
9, de 05 de junho de 2007, expedida pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC,  que estabelece
às empresas aéreas ao exigir a presença de acompanhante para o passageiro portador de deficiência,
a obrigação de oferecer para o acompanhante desconto de, no mínimo, 80% (oitenta por cento), da
tarifa cobrada do passageiro portador de deficiência.

§ único A obrigatoriedade de divulgar as informações previstas no caput desse artigo, aplica-se
também, para a venda de passagens aéreas por meio eletrônico.

Art. 2º O descumprimento do disposto nesta lei, sujeita o infrator ao pagamento de multa prevista no
art. 56 da Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990.

            Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei que ora apresento, objetiva a ampla divulgação de informação às pessoas portadoras de
deficiência, sobre direito que lhes são assegurados, conforme disposto no art. 48 da Resolução nº. 09, de 05
de junho de 2007, expedida pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

Tal Resolução estabelece que, em caso de exigência pela empresa aérea, de acompanhamento para o
consumidor portador de deficiência, será assegurado ao acompanhante um desconto em sua passagem de,
no mínimo, 80% (oitenta por cento) do valor normal da tarifa.

Não se trata de iniciativa inédita. Pelo contrário, outros Estados da Federação como Minas Gerais e Goiás já 
apresentaram projetos semelhantes.

Nos termos de art. 21, inciso XII, alínea c, da Constituição Federal, compete à União explorar diretamente ou
mediante autorização, concessão ou permissão, o serviço de transporte aéreo. Da mesma forma, o art. 22,
inciso X, do mesmo diploma, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre navegação
aérea.

Entendo que o Projeto ora apresentado, não invade a esfera de competência da União, pois estabelece para
os estabelecimentos que comercializam passagens aéreas, o dever de prestar uma informação para os
consumidores portadores de deficiência. O Estado, dentro da sua competência para legislar sobre direito do
consumidor, bem como sobre proteção das pessoas portadores de deficiência (incisos VIII e XIV do art. 24
da Constituição Federal), encontra-se respaldado para dispor sobre essa matéria.

Ressalto, ainda, que o Projeto define de um modo objetivo, a informação que deve ser prestada pelo
estabelecimento de comercialização de passagens aéreas, não deixando ao arbítrio desses, o tipo de
informação a ser disponibilizada.

Com o intuito de conferir maior amplitude ao princípio da informação, que deve nortear as relações de
consumo bem como a divulgação dos direitos das pessoas com deficiência, conto com o apoio dos meus
Pares nesta Casa de Leis para a aprovação do presente Projeto de Lei
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