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I - Relat6rio

Submete-seaestaComissdooSubstitutivolntegraln"02aoProjetodeLein.l295l20l9'
de Autoria do Deputado Valdir Barranco e Coautoria o Deputado Wilson Santos, conforme a

ementa acima.

ApresenteiniciativafoirecebidaeregistradapelaSecretariadeservigosLegislativosno
dia 1811212019,."r0o 

"oto"uau 
em pauta no aiiOltOttiOZ0. Curnprida a pauta foi encaminhada ao

consultor T6cnico Juridico da Mesa Diretor a em 05lo2l2o2o. Ap6s foi enviada.a esta comissao em

toioatzOzo,tudo conforme as folhas n' 02 e 05/verso. Em 0110712020 o projeto recebeu parecer

favor6vel ir aprovaglo por esta comisslo. Em 1410412021o projeto foi aprovado em 1u votaq6o' Em

261051202l o projeto ric"beu upenra*ento da Emenda n' 0i, de autoria da Deputada Janaina Riva'

Ern27lo5l2o2lop,ol"toretoma?restaComissSoparaemissdodeparecerquanto?remenda
apresentada. Bm zzioaizozt o projeto recebeu parecer favor6vel d aprovagdo, acatada a Emenda n"

01. Em 06/10/2021 foi juntado L Substitutivo Integral n' 01, de autoria do Deputado wilson Santos,

e na mesma data retomou a esta comissao para emissdo de parecer. Na data de 2311112021 foi

apresentado Substitutivo iniegral ,r' 02 de autoria do Deputado Valdir Barranco e Coautoria o

Deputado Wilson Santos, retomando a esta Comissdo para emissdo de parecer'

Em sua justificativa' alega o autor que: 
,,o presente substitutivo int€gral decorre de recente

entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de

Justiga, em que consitterou que a taxa 6 ilegal e 6

cunsiderada venda casada' O fim da cobranqa da taxa

de convenioncia pode causar o aum€nto de prego dos

ingressos' a' validade da cobranga da taxa de

conveniGncia estd garantida' mas desde que a empresa

detalhe o seu valor nos ingressos vendidos' Para
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minimizar os impactos nesse setor 6 neccssiiria a

atuaciio cofljunta das cntidades de apoio do sctor dc

ncg6cios, e\reIltos e legislativo. Trabalhaudo junto 6

possivel elaborar projctos c politicas assertivas parl
desenvolvimento do setor e recuperaqao da cconomifl'

l'inalmcnte, Yale apontar, tamb6ur, que alguns projetos

de lei tra[ritam no Congresstt Nacional visando

estabelcccr cxpressa legalidade i taxl de convelri0Ircia e

regltltmerllat slla forntl de (ol)l al)(a - !lil)
necessariamcnte a mclhor cstrlttdgia, se considcrarnlos o

vi6s de livrc mercado - mas trazendo, ao mefios! c eln

tcoria, maiol stguranq& irs cmprcsas que adotam tal

proceclirnento. Diantc dc todo o exposto, solicito aos

Nobres Colegas i aprovaqio dtt prescnte medida"'

E o relat6rio.

II - An6lise

CabeaestaComissSo,darpareceratodososprojetosqueabordemostemas9ontidosno
Art.369, inciso X, alineas "a" a "i", do Regimento Intemo'

No que diz respeito d tramitagdo e abordagem do tema' .o 
Regimento Intemo prev6 dois

casos: no primeiro, verifica-se a existencia de lei que trate especificamente do,tema abordado, se

confimada o plojeto ser6 arquivado' No segundo, a existencia de projetos Semelhantes tramitando,

se houver, a propositura dever6 ser apensada'

Segundopesquisasrealizadas,SejanaintemetouintranetdaAssembleiaLegislativade
Mato Grosso sobre o assunto, ndo foram encontrados projetos positivados ou em tramitaQao que

obstacularizem a regular tramitaqao processual legislativa da pega em an6lise'

Apresenteproposituraj6teveseum6ritoanalisadoporestaComissdo,confotmeparecer
anterior emitido pela aprovagdo." Cabe neste momento procesiual, tao somente a an6lise do m6rito

atinente d Emenda n' 01

DA EMENDA N'01

DaanalisedoconteirdodaEmendano0l,percebe-seaevidentevontadeparlamentarde
fazer adequar a legislagao estadual ir mais modema orientaqSo pretoriana' Assim, baseou-se a autofa

da Emenda no mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiga que preconiza a

legalidade da taxa de conveniOncia na venda de ingressos'

por maioria, a Terceira Tuma do Superior Tribunal de Justiga (STJ), no julgamento do

REsplT3T428,"uo"quouoentendimentofirmadoemmargodoanopassadoeconsiderouquea
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cobranga de taxa de conveniancia na venda de ingressos pela intemet s6 6 abusiva quando se

verifica o descumprimento do dever de infomaqlo na fase pr6-contratual'

Assim, no intuito de tomar o processo legislativo, instrumento de ressonancia de

construgSes juridicas robustas, a presente Emenda, traz inovag6es benfazejas ao projeto, e que

somente refletem o zelo da parlamentar proponente por um ordenamento juridico coeso.

Portanto, por representar Emenda valorosa e atinente ir discussao processualJegislativa,

esta Comissdo se manifesta pela aprovaqdo da mesma'

DO SUSBTITUTIVO INTEGRAL N'01

o Substitutivo em an6lise permite a cobranga da tarifa de servigo ou conveniancia

contanto que o fornecedor informe expressamente e previamente ao consumidor o preqo total da

uqui.4ao do ingresso, com destaque para o valor pago a titulo de "tarifa de serviqo"'

No entanto, ndo basta que se pemita a cobranqa da tarifa de servigo' 6 importante que se

faga a adequada limitag6o percentual du -".-u em relaglo ao prego do ingresso, bem principal da

relagao de consumo. Do contrario estaria se abrindo a possibilidade do estabelecimento de tarifas de

conveniencia em valores abusivos, o que levaria ir uma relagdo de consumo desarm6nica.

Assim,tendoemvistaqueaEmendan"0ltrazessadisposigdopercentua|limitandoao
m6ximo de 2oo/o a tarifa de servigo, percebe-se que o texto do Projeto de Lei t" 129512019 com as

alteragSes trazidas pela Emenda no 01 merece prosperar, em detrimento do Substitutivo Integral n"

01, vez que este trai inseguranga juridica aos consumidores conforme acima mencionado.

DO SUBSTITUTIVO INTEGRAL N" 02

o substitutivo Integral n" 02 em analise permite a cobranga da tarifa de servigo na

disponibilizagao, venda e en:t."gu d" ingressos para 
- 
show, teatro' cinema' evento esportivo ou

;;;q;". outro espet6culo, desde que na comercializagSo dos ingressos' exclusivamente por agentes

terceirizados, por meio fisico ou eletr6nico'

Noentanto,n6obastaquesepermitaacobrangadatarifadeservigo,6importantequese
faga a adequada limitagao pe."entual du merma em relagao ao prego do ingresso, bem principal da

relaEdo de consumo. Do contr6rio estaria se abrindo a possibilidade do estabelecimento de tarifas de

conveniOncia em valores abusivos, o que levaria ir uma relagdo de consumo desarm6nica'

Assim,tendoemVistaqueaEmendano0ltrazessadisposigdopercentual,,limitandoao
m6ximo de 20i/o atarifa de serviqo, percebe-se que o texto do Projeto de Lei n' 129512019 com as

alteragSes trazidas pela Emenda no 01 merece prosperar, em detrimento do Substitutivo Integral n'

it " oz, u"rq,r" 
".G 

t.u, inseguranqa juridica aos consumidores conforme acima mencionado'
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Portaismotivos,estaRelatoriasemanifestapelaaprovagsodoProjeto.deLein.
129512019, de autoria do Deputado Valdir Barranco, acatando a Emenda n" 01' da Deputada

Jananina Riva, bem .o*o p.lu rejeiqdo do substitutivo Integral n'01, de autoria.do* Deputado

*ilson Santos e rejeiqdo do Substitutivo Integral n'02, de autoria do Deputado Valdir Barranco e

Coautoria do Deputado Wilson Santos.

E o Put"""t'

III - Voto do Relator

Pelas razSes expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagio- do 
^Projeto 

de Lei n'

12g5l2l1g,de autoria do Deputado valdir Barranco, acaiando a Emenda n'01, de autoria da

Deputada ianaina Riva, b"-'**o pela rejeig6o do Substitutivo Integral n" 01, de autoria do

Deputado Wilson Santos e rejeigio do Sufstitutivo Integral n'02, de autoria do Deputado Valdir

Barranco e Coautoria do Deputado Wilson Santos'

Sala das Comissdes, em de de 2021.

IV - Ficha de Votagflo

Reul i6o da Comissio enl

fu*r-. "*"@aqio 
do Projeto de Ler n'

l2g5l2llg,clc autoria do Deputaio Valtlir Barranco, acatando a Emenda n" 01' de autoria da

b"pr"a, janaina Riva, bcrn oomo pela reieigio do substitutivo lntcgral n" 01, dc aut.ria do

beiutaao Wilson Santos c rejeiqf,o do Subititutivo lntcgral n" 02' de autoria do Deputado Valdir

Barranco c Coautoria do Dcputado Wilson Santos'
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