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Dispõe  sobre  a  cobrança  da  taxa  de
conveniência  na  venda  de  ingressos  pela
internet.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica permitida a cobrança da tarifa de serviço na disponibilização, venda e entrega de ingressos para
show, teatro, cinema, evento esportivo ou qualquer outro espetáculo, desde que na comercialização dos
ingressos, exclusivamente por agentes terceirizados, por meio físico ou eletrônico, o fornecedor informe
expressamente e previamente ao consumidor o preço total da aquisição do ingresso, com destaque para o
valor pago a título de “tarifa de serviço". 

§1º Na comercialização de ingressos por agentes terceirizados, por meio físico ou eletrônico, o fornecedor
deverá informar expressamente ao consumidor sobre a possibilidade de aquisição nos locais em que não há
cobrança de taxa de conveniência.

§2º A informação referida no § 1º deverá ser clara e precisa, por meio de afixação de cartazes de divulgação
nos estabelecimentos dos agentes terceirizados, ou por meio de informação publicada na mesma página de
divulgação das informações de venda do ingresso, por meio eletrônico.

§3º Excetua-se os casos em que o fornecedor disponibilizar pontos de venda próprios para a
comercialização, por meio físico ou eletrônico, possibilitando ao consumidor também adquirir o ingresso sem
a cobrança de taxa de conveniência.

Art. 2º O estabelecimento ou prestador de serviço que infringir esta Lei ficará sujeito às sanções previstas no
art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, aplicáveis na forma de seus arts. 57 a 60.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
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O presente substitutivo integral decorre de recente entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, em que considerou que a taxa é ilegal e é considerada venda casada. O fim da cobrança da taxa de
conveniência pode causar o aumento de preço dos ingressos. A validade da cobrança da taxa de
conveniência está garantida, mas desde que a empresa detalhe o seu valor nos ingressos vendidos. Para
minimizar os impactos nesse setor é necessária a atuação conjunta das entidades de apoio do setor de
negócios, eventos e legislativo. Trabalhando junto é possível elaborar projetos e políticas assertivas para
desenvolvimento do setor e recuperação da economia. Finalmente, vale apontar, também, que alguns
projetos de lei tramitam no Congresso Nacional visando estabelecer expressa legalidade à taxa de
conveniência e regulamentar sua forma de cobrança – não necessariamente a melhor estratégia, se
considerarmos o viés de livre mercado – mas trazendo, ao menos, e em teoria, maior segurança às
empresas que adotam tal procedimento. Diante de todo o exposto, solicito aos Nobres Colegas à aprovação
da presente medida.
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