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I - Relâtório

A prcsente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos _

SSL no dia 1811212019, sendo colocada em primeim pauta no dia Oj/01/2020. tendo ieu devido
cumprimento no dia 05102/2020 (fls. 02 e O4herso\.

Ato contínuo, ío dia 1010212020 a propositura foi encamiúada à Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte - CDCC que, pelo parecer encadado nos autos (fls. 06 a 0g), opinou
pela aprovação, tendo esta sido aprovado em 1.o votação pelo plenário desta Casa de Leis no dia
14/0412021.

O presente Projeto de Lei visa, em liúas gerais, dispor sobre a proibição da cobrança da
taxa de conveniêÍcia na venda de ingressos pela intemet.

Consta a seguinte justificativa âcostada aos autos:

"O prese te Projeto de Lei dispõe sobrc d yedação tta cobrançd da taxa .le
conyeniência na tenda de ingressos para shoús, teatros, cínemas, etentos
espoüit,c)s c,u quaisquer espeíóculos úa intemeí, pois efitende-se qüe o consunidor
passa a suportar o ônus do íornecedor, que é ai da beneficiado pelo amplo
alcafice aíingido pelas yendas on-line.

A taxa de conreníêncía é an wlor exíra cobrado pelos sítes de yenclas online
sobre os ingressos para shows, teatros, cinemas, dentre outros eyentos e essa taxa,
em deterni ados casos, pode chegal.tté 15% sobrc o ralor do ingresso.

Com decisão unânime dos Ministros do Superior Tribunol de Justiça, decidírdn
f?la incon.t ucionalidorle da tobranla da rcj rida raxa_
Os tfiínislros entenderam que a conveniência de yender um ingrcsso antecipado
pela inlernet é de quen ploduz ou promote o eyenío, e não do contunidor; que
repaisar esse custo ao consu,nidor é uma espécie de ,,wnda casacla,', o que é
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wdado pela legislação. O risco das aíi1)idades desenyoh,i(las pek$ empresas ndo
deve ser repassado aos consunidoresfh.tis e este :co deve ser suportà.lo apenas
pêlas empresas que promow o eyento e a íercei zação pelo yewla íl; seus
ingressos é de sua total rcsponsabilidade.

Coníorme o art. 24 da Carta Magna que aí bui aos estados a funçí;o de legistar
concoffeníenenie sobre algumas nlalérias, ificlusíye sobre a prottçào oo
consumidor, este Prcjeto de Lei úsa regulanentar apenas uma decisão já
regulanefit.tda pelo Tribundl Superior de JustíÇa e com isso proteger os
co sumi<lores mato-grossen:es dessa cobranÇa cle hxa abusivLt.
,/ale destacdr ainda, para o caracterização da ilegdlidatle da taxa tle
conyeniôficia, o dttigo 39 do Código de Delesa do Consumidor:

Àrt. 39. É tedado ao Jomecedor de prcdutos ou semíços, dentre outras pr.íticas
abusiras,
I - condiciohdr oÍornecinento de produío ou de seryiço aoíomecímenío de o tro
produto ou seryiço, bem como, sem justa causa, a limites q antitath)ot:
II- rccusar aíendimento às demandas dos consunidores. na exata ,fiedida de suas
disponíbilidades de estoque, e, ainda, de coníor lidade com os usos e cosíumes;
III- en|i.Í ou entregar ao consumidot, sen solicitação préyía, qualquer produto,
ou fornece r q ual1uer terviço.
lV - prewlecer-se da Jraqueza ou ignohância do consumidor, tendo en sta sua
ü1ade, saúde, conheci ento ou concliçào social, p.lta ifipingir-lhe seüs produtos
ou seryiÇos;
V - exigir do consumidor yantagem maniíesíameníe eÍcessívu,
YI - executdr seniços sem a pft\'ia elaboração de orçamento e autorização
expressa do consumidot, rcssalyadas as decoftentes de pnj|ícas aníerioret eníre
as Partes;
Portanto, risto que d Constituição Federcl estabelece conpetência concorrente
entre União, Estados e Distito Feclerul pard legislar sobre consumo, o presente
projeto yisa rcgula e tar a decisãojá tomada pelos Ttibunais Superiores e torná-
la pública aos consumidores, parcela que yen sendo lesada cofi abusos
decorrcntes daÍalía de legislação_

Pelds Íundamenldções acima expostas, enlendo de extren.í relel)ôncia a nedida
oru proposlct, por ísso apresento o prasente Projeto de Lei coníando com o auxílio
dos nobres pares para sua aprol).tção_ " .

Seguidamente, a segunda pauta foi cumprida no período do dia l4/041202t a 28l\4l2\2l,
quandoj então, a proposição recebeu encamiúamento a esta Comissão de Constituição, Justiça e
Redação CCJR no dia 28104/2021, s.O8v109v.

Após, no dia 26/0512021, a Deputada Janaina Rivâ âpresentou a Emenda n.. 01, tendo,
posteriormente, os autos reencamiúados a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contdbuinte -
CDCC, â qual exarou pârecer de mérito favorável â âprovação do PL n.. 1295/20219, acatando a
emenda n.' 01.
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"Att. l" Fíca \)edada a cobrakça da taxa de conyeniência ao consumidor rtn.tl
rclalíva d disponibilização e renda, por meio eletônico, de i Efessos pala shows,
teúros, cine,nas, eyentos esportiyos ou quaisquer espetácülos itt internet.

§1ó É considerado "taxa de conyeniêncía" o ,talor cobrado pela prestdção (le
servíço de wnda de ingessos pard shofis, teatros, cinefias e outros ê1,,entos
congêneres, adquiridos por neio dd internet, teleÍo e ou meios sinilares, em
conjufilo com a possíbilidade do consumidor en ifiprimir o seu ingresso,
apr?sLntà-lo pot ntiu clerrànn o ou retirá-lo am guichê e:pecifico Tara esre lin-

§2" A tara de conleniArcid não corresponde a taxa de entrcga Ílo ingresso enl
domicílio, icando a critétio Ílo consumid.tt .t co trataçAo em ieparado deste

,4r1. 2" Fíca wdalu o cobrança de taxu de enrtegd quando coubcr ao cotl_\úüilor
relirar o ingtes.\o tM: bilheterids oiciais ou t po tos de rcndo. Sua cohronça é

CCJRN
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Em segllida, no dia 06/10/2021, foi aprcsentando o Sübstitutivo Intcgral n.o 01, de autoria
do Dcpulado Wilsor Santos, sendo novamcnte remctida â Comissão dc Mérito, que confinnou o
parccer Íàvorável à aprovação do pL n.. 1295/2019! âcatando â cmenda n.. 01, e rcjeitando o
Substitutivo Integral n." 01.

Postcriormentc, no dia 23ll1l2O2l foi aprcscntado o Substitutivo Integml n.. 02, de autoria
do Deputado Valdir Baranco, tcndo, por conseguinte! os rutos noltlnc;te cncaminhados a
Comissão dc Delesa do Consumidor c do Contribuinte - CDCC, tendo sido exarado parecer
làvorávcl à aprovação do PL n.' 1295/2019, acatando a crnendâ n.,,01, e rejeitando os Substitutivos
Integrais n.' 01 e n.'02.

Por derradeiro, os autos rcccbemrn cncaminhamento a esta Comissão dc Constituição,
Justiça e RedaÇão para análise e parecer quanto ao aspecto constitucional, legal e juridico.

F o relàtóflo.

tI - 
^nálise

Cabe à Comissão dc Constituiçào, Justiça e Rcdação CCJR, de acordo com o arligo 3ó da
Constituição do Estado de Mato Crosso, (} arligo 369, inciso I, alínea,,a,,, do Regimcnto Interno
desta Casa de Leis - RIALMT, opil1ar. quanto ao aspecto constitucional, 1cgal e jurirlico sobre todas
as proposiçõcs oiàrecidas à delibcração do plcná o desta Casa de Leis.

Confolrne ressaltado anterioi]]lente. o pro.jeto de Lei visa, em liihas gclais, dispor sobrc a
proibição da cobrança da taxa dc conveniência na venda dc ingressos pela intemet. para mclhor
compreensão do objetivo do legislador, tralscreve-sc a proposta, l/rÍl.r /r/srúl
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permitida apefias pard cÍjsos em que a entrego for realizada no dofiicílio ou outro
local i dícado pelo cliente.

Att. 3" Para íacilit r o acesso do consunidor do eyento será clisponihilizodo
youcher ou comprovaníe de compra pernutáyel pelo bíthete ou íngressc), que
poderá ser i presso por meio eletrônico no locdl de maíor conotlídade ao
consufiidor,

Parágra-[o úníco. No clio e horÍjrio do eyento, seró assegurado ao portador clo
ingresso, por n?eio eletrô ico ou roucher, o acesso ao espetácltlo díretamente nas
catracas ou en guíchê exclusito, sem qualquer outru íotmal latle, sah)o a
necestária yeúlcação a rctpeito cla identidade do conprador.

Art. 1'Estaleie tla emyigot na datade suct publícaÇão.,,.

Pois bem, no âmbito desta Comissão o exame do prcjeto de lei buscará verificar,
inicialmente, se â matéfiâ legislativa proposta se encontrâ dentre aquelas autorizadas pela
Constituição Fedeml aos Estâdos-MembÍos, a fim de se evitar a incidência de vício de
inconstitucionalidade fomal orgânica, que ocore quando lei estadual disciplina matéria de
competência da União ou dos Municípios.

Num segundo momento, analisar-se-á a constitucionalidade formal da proposição em face
das disposições estabelecidas pelâ Constituição Fedeml e pela Constituição Est;dual, de modo a se
preservar a proposição de eventual vicio formal subjetivo, câracterizado pela inobser.rância das
regras de iniciativa reservada, ou vício formal objetivo, que se consubstancia nas demais fases do
processo legislativo.

Ademais, csta CCJR apreciará a constituoionalidade materjal da propositura, rnediantc a
averiguação da contpatibilidade entre o conteúdo do ato normativo e os principios e regras
estabclccidas pela ordem jurídica constitucional.

Derradciramente, realizar-sc-á a análise da jur.idicidade, lcgalidade e rcgirnentaliciadc da
proposta, de lbr-rna quc a proposição esteja alinhada com o ordenamento juridjco, as decisões dos
Tribunais Supcriores e as deinais Íbnnalidades do Rcgimento lntcmo da ALMT.

l'tinu -íàcie, sc yetiflca quc a proposituÍa, eln comento, não viola rescrva de iniciativa, (art.
61, §1'dá CF/8E), lampouco tmta dc olatéias exclusjvarnente rcscrvadas a outros Entes da
Fedelaçào. Ao contrário, ao tratâr de questõcs cl]linentemcntc relacionadas à proteção do
consurnidor, a propositul-a encontra alrparo no artigo 24, inciso V c VIII da Constituição Iederal, ,l?
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"Arl.24. Compete à União, aos Estctdos e ao Dístrito Federat legíslar
c onc of f enÍ e ne n íe so bf e :
(...)

Av. 
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V-ptoduciioecofisumo;
(...)
VIII - respo sabilidade pot tliho ao meio ambienz, ao consumidor. (t bens e
direitos de yalor attistico, estétirc, hisíórico, íurístico e paisagístico;
(... )
§ 1'No A bito.la legislação concortente, d conpethlcia dd llnião límit(jr-ie-á a
estab?k, er nonna5 glrui:_
§ 2'A competência da Uniiío para legislar .robre nornas gefttis não exclui a
co ryetência suplementdr dos Estados.

§ 3" Inexistindo lei _íeclerul sobre nonnas gerais, os Estados exercelão a
competência legíslatiya plena, paru atender a suas peculiaridades.
§ 4" A supeneniência de lei íederal sobre normas geftiis sl$pende a eJicticid dd leí
estddual, no que lhe íü cofitrário."

Nesse sentido, a competênciâ dos Estados é suplementar, cabendo a UI1ião à edição de
noÍnas gerais, sendo que, na inexistênciâ de lei federal sobre normâs gerais, os Estados podem
exercer a suâ competência plena, para atender sua§ peculiaridades regionais ou preencher lacunas.

Dessa foma, a União, no âmbito de sua competência para estabelecer normas gerais sobre
o âssunto, editou a Lei n." 8.078, de 11 de setembro de 1990, (Código de Defesa do Consumidor),
que no seu atigo 39, inciso I, veda ao fomecedor de produtos e serviços, condiciorlâr o
fomecimento de produto ou de scrviço ao fomecimento de outro produto ou serviço, o que
caractedza a venda câsada. Vejamos:

"Art. 39. É wdado ao íornecedor de produtos ou sefliços, dentre outras praüicas
abusiras:
I - condicionar oÍomeciÍtento de poduto ou de serúço ôo Íomecimento de outro
protluto ou seniço, bem como, sem justd causa, a límites qudntitdíiros;"

Partindo desta ideiâ, poderíamos considemr a taxa de collveniência ora com venda cassada,
ora vantagem manifestamente excessiva por parte do fomecedor.

O SLrperior Tribunal de Justiça, por meio da 3' Terceira Turma, no julgamento do Recurso
Especial n' 1.737.428lRS, considerâva, até então, que a taxa de conveniência caracterizava-se como
venda casada, pois a cobrança estaria impondo ao consumidor a aquisição de serviço não contratado
(aÍigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor), e se mostrava ilegal pelo repâsse do custo
operacional ao consumidor que, em regra, constitui risco da própria atividade empresarial.

Ocorre que, nos embargos de declaração apresentados ao Resp. no 1.737.4281R5, a
Terceira Turma, do STJ, reformulou seu entendimento sobre abuso da taxa de conveniência em
venda de ingressos pela intemet, declarando que referida taxa não é abusiva e não configura venda
cassada, devendo, pâra tânto de o fomecedor, o dever de informação ao consumidor na fase pré-
contratual. Confira-se o iulgado:

NCEJR
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PROCESSUÁL ClVlL- CPC/2015. EMBARGOS DE DECLAR|ÇÀO AÇÀOC IL
PÚBLICA. ÁBUS]\IDADE NA VENDT PELA 1NTERNET DE INGRESS./S DE
Eí.ENTOS CULTUM]S E DE ENTRETENIMENTO. OMISSÀO. NÀO
OCORRENCIA. CONTMDIÇÃO, OCORRENC\A L\"IMPOLAÇÃO i)"5
BALIZAS DO LITIG]O E DA DEí/OLL]TIV]DADE RECTJNÁI, SANEÁMENTO
Do ACÓRDÃo EMBARGAD1. AGREGÁÇÃo DE EFEIT)S INFNNGENTES,
l. lnexistêficia de o tissão no acórdão ora embargddo, tendo este colegiado
declinado íundamentação suÍciente par!1 jlsíifkdr o proyiítento do reirr"o
especial, malgrado ocottêncía de contradição no que tange às bdlizas do litígio e
da deyo I u t íyi d ade r ec urs al.
2. Necessídade de rejulgdnrcnto do reculso e.tpecial, ddndoJhe plovinento em
nÊnol extensão, para s(tnar d conttudiÇão ora idefitificacl(!,
3. Validade da ihíeruediiciio. oela iníemet. íla yenda de inetessos paru evehtos
culturais e de ehtrclenimefito ,nedioníe cobrnnea de t1íti de conreniêhcio,'.
desde oue o cottsumidot seia previimefite ihformado o Dreco lolal da aou/.^icão
do it sresso, cont o deslaoue do ynlor da tttoxi tle conreniêncin,,. Anologia com i
tese firhrida no iulsmento do Terfia 9J8/STl (corrctasem imobiliátid.
1. DesLumprinento do dever de in;formação pela empresa demafida, na tnedido Lt

rcferida taxa de conyenihiciÍt yem sendo escatnotedda na Íase pré-contratual,
como se eslivesse anhuÍida no prcço, para depois ser cobroda co lo n yalor
adicional, gera do dunlento indeido clo pleço total. práíica abusi.ra e prejudicidl
; livre con.oftàncio
5. CondenaÇdo da e lptesa demandadd d iníormar em su,r\ plataÍornas de wnda,
desÍle afdse pú-contratual, o preÇo total da acluisição do ingresso, com desíaque
do yalor da tara de comeniôncícL sob pefid de cominação de astreintes, alén da
obrigação de restituit o rdlor da ,,taxa de conyeniêncid,, e,n cada caso concreto.
6. Áusêncitl de de.roluçAo a esta Corte Superior do pedido de com]enação genética
à detolução clos yalores já pagos pelos consunidores a litulo de ,;tard Jc
conwniência", torrcndo-se necessário decotar esse capítulo clo dcórdão otd
embargado.
7. Saneanento do acórdão ora ernbargado paru, elininafido contradição, dal
proyinlento do recurso especíal em ne or exíensão. 8. EMBARGOS DE
DECLAK4ÇÃO PARCIÁLMENTE ACOLHIDOS. COM EF'E]TOS
INFNNGENTES,

(EDcl no REsp n. 1.737.428/k\, relatoru Ministra Nanct Andrighi, rctator pard
dcótdão Mínistro Paulo de Tdrso Sanseyerino, Terceira Turmo, jutgado em
6/10/2020, DJe de 19/ll/2020.)

Por isso, pelo julgado acima, resta claro que a cobrança de referida taxa é legâI, não se trata
de um custo de intermediação, mas de um serviço independerrte, dirigido ao consumidor que não
queira retirar o ingresso na bilheteia, não configurando, destâ forma, a conduta de ,,condicionâr o
fomecimento de prcduto ou de seftiço ao fomecimento de outrc produto ou serviço,,! conforme
aÍtigo 39, inciso I do CDC.

Av. André Arllônio Maggi. n.'06, SctorA CPA CEP:7804990t Cuiabá MT.



Além disso, a cobrança de taxas de veldas, não configula vântagetn excessiva ao
fomccedor, nada mais é que um ser.riço prestado como forma de iomodidade ou vantagem ao
consumidor, diferentemente da opção de aquisição na bilheteria oficial do evento, sem o pâgamento
da taxa.

A cobrança de taxa de conveniência é uma das opções oferecidas ao consumidor, já que ele
pode também adquiriJo nas bilheterias fisicas. Escolhendo a segunda opção não há qualquer
cobrança.

Nesta senda, a cobrança da referida ta\â rão repÍesenta ilegalidade, desde que seja
cumprido o requisito a informação devida ao consumidor de sua cobrança, conforme rogra traçada
pelo aftigo 6" III do CDC:

EsraDo DE MATo GRosso
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ArL 6" São tlircitos básicos do corlsurrridot:
(...)

III - a ihÍoftfiação adequida e cltta sobre os cliferentes produtos e seniços, com
especilcação coÜeta de quantidade, característíccts, contposição, qualitlatle,
lribuíos incidentes e prcço, bem como sobre os riscos que apresenten;

Correlato, tem-se ainda o previsto no art. 47 também do CDC:

AtL 46. Os contratos que regulam as rclações de cofisumo niío obtigüiío os
consumuote' se não lhes íor dada t olroÍunidade de tomar cohhecimenlo
prévio de seu conteúdo, ou se os respectir)os instramentos íorem redigidos de
modo a difcultar a conlpreensão de seu sentido e alcance.

Além disso, no Íamo do enhetenimento há uma grande gamâ de serviços ofertados, sendo
un deles o de aquisição de produtos a aquisição dos bilhetes por meio da intemet. Sucede que essa
aquisição digital possui um custo específico âflte a necessidade de manutenção de platafoma
digital, por exemplo.

Em consequência, a vedação de cobranças de taxas de vendâs em platafomas digitais,
necessitará de adequação de preços, já que os custos da manutençào seriâm repassados ao
consumidor final, vez que embutir o custo dos serviços de conveniência no próprio valor do
ingresso seria a decisão mais racional por paúe do promotor de eventos-

Neste sentido, destacamos Nota Técnica SEI n" 4/201 9/COGAC/SAC/SEAE/SEPEC-ME,
oriunda da Seoetariâ de Advocacia dâ CoÍconência e Competitividade (órgão do Ministédo da
Ecoromia), trouxe a baila os seguintes argumentos:

66. Na h\óÍe:e (le pnihiÇão du cobrunçu íla\ setyiços, o pto kror de eyentas teú
que escolher una dat seguiütes alíem«tiws: (d) catrcelar a contdÍdÇão dos
serriços tle conreniência e fiaitter sa\rcnte us wt os pteserrciais, (b) nanter a
canlrdtução dos set|iÇo.\ Jc conwniê cia e co tinuar obrutÍlo RS 100.00 de

,{v. André Antônio Maggi, n.'06. Scror A CPA CEP: 780.19 901 Cuiabá M I.
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todos os ilgressos, conÍorme orienta ã decisão ju.licial oru analisalla (ingresso
isolado e com sen)iÇos terian o mesmo preço); ou (c) manter a contfitaÇão dos
serviços de cofiyeniência e embutir seu custo díretamefite no preço do ing/esso,
Nesse último caso, o ralor fnal do íngresso seria R$ 100 e mois um ralor Z
("delta".1 reJercnte aos os custos dot stmtços. Essr.\ custos icariam ifiplícitos no
ralor do ingretso.

67. Ad ítindo-rc que o prcnotor cle elentos sejd racional e marimizador cle
lucros, sabe-se, por óbyío, que escolherá a opÇAo que the der o maior reíorno
esperado. Set pretender aproíundar e iormulat u a base teófica precisa .le
escolha desse agenle econômico, podenos iníe t ün1a tendência a partir de
dlgunas deduçi?\

68. ElriÍlencia-se que a pritneiru opção (cdnceldr a contruíação dos setúços)
claramente não larimizar.i os lücros (para so e dos consufiitlores) díante .lo
dtual estógio tecnológico, tendo em yista que os seryíços de yenda pela ifiternet
(seryiços de conveniência) amplidram Íts t,endas detse segnen,o econôr íco. Em
outras pala)ras, a não realização.le yendas peld internet tem o potencial de
reduzír a receita de yendas do promotor de espettjtculos cuhutuis. O próprio.roto
dd relatora no caso dct enpresa Ingresso Rápído cominha nesse sentido.. (...) "o
vendd pela intemeL que alccnça interessddos en número inÍnitamente superíor do
que a venda por neio p].esencial, priyilegia os interesset dos protlutores e
promotores do espet.iculo cultural de íercm, fio menor prazo possír,el, vendidos
todos os íngressos clestinaclos cto público e realiz.tdo o rcÍorno dos ínresti tentos".
(sTJ, 20t9)

Portanto, a proposição em comento, constitui em clârâ intromissão na iniciativa pÍivada
não autorizada pelo ordenamento jurídico, em que a Carta Federal, alçou o direito a iniciativa
económica lanlo corno fundamenlo da República como principio da ordem econômica:

EsrADo DE Maro GRosso

ASSEMBLEta LEGtsLATIva Do EsrADo DE MATo GRosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretorir

Com,ssào de Const,tuiÇào. lusti(à e Redàçáo

ArL l' A Repúblicít Federutiya do Brasil,.fornada pela união indissolú\'et dos
Estsdos e Municípíos e do Disítito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direío e tefi como íundanentos:
IV - os ralores socidis do írabalho e da liwe iniciatiya; (Vide Lei n. 13.874, de
20t9)

Ar,. 170. Á orden econônica, fundada na |abrização do trabalho hüüano e na
li.,re inicíativd, ten por in assegufttr a toclos existê cio tligta, conforme os
ditames dajusíiÇa social, obseflados os seguíntes pri cípios

lV - livre concorréncia:

A Carta Magna, com tal previsão, ainda que não impeça a intervenção estatal no campo de
atuação privado, veda as interferências desarazoadas, pois, caso contrário, ao geraÍ encargos
excessivos à iniciativa privâda poderia dificultar ou mesmo inviabilizar o setor econômico, o

Av. Àndré 
^ntônio 
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principio da livre iniciativa visa garântir ao indivíduo o poder dc auhgovemo, dc
autonegulamentâção das próprias rclaçôes juridicas.

Assim, a proibiçào de cobralça pclos serviços de convcniência acabará por limitar a
conconência ante restrição na libe.dade cconôrnioa dos emprecndedores, cspecialmentc a atividadc
clos promotores de e'e.tos no setor do entrctcnirnento. dcscstimuiando os investimcntos (le novos
i11vestidores em teü1ologia.
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E tambán o que se depreende da Nota Técricâ do SEAE:

79. Entretanto, repise-se que a proibição da cobrança pelos sefriços terid o
condão de prejudícaL no longo prazo, a dinámica inoyadora desse mercado. Ao
proibir essa cobrdnça, o in|estidol poderá enxergar maior risco na atiidatle e,
portanto, uma piora na relação risco/relorno, desestimulando os ínrestimentos,
Essa rest ção de cobrança, teria o potencial de aíetar de fotma ais contundente
as decisões de inyestitfientos cle now;s players, inclusí,re relacíonadas à
disponibilização de noyas pldtaíormas e/ou aplícatiyos (,,apps') que
et'entuahnente tragam ganhos adicíonais em ter, os de comodidatle e de custos
para os cofisumidores.

Por outuo lado, em relação a emenda n.o 01, esta Íão adequa o texto legal, pois não sana
vício de inconstitucionalidade, razão pela qual deve ser rejeitâda. Já em relação aos Substitutivos
Integrais n.o 01 e n.'02, respectivamente de autoria do Deputado Wilson Santos e Deputado Valdir
Barranco, não será objeto de análise por parte de Comissão, já que restâram prejudicados pela
Comissão de Mérito, razão pela qual esta Comissão reitera a prejudicialidade.

Logo, por se tratar da cobrançâ de um ato legal e por violar o princípio da livre iniciativa, o
presente Prcjeto de Lei não deve ser aprcvado.

E o parecer.

III - Voto do Relator

Pelas râzões expostas, voto contrário à aprovação do Prcjeto de Lei n: 1295/2019, de
autoria do Deputado Valdir Barranco, rejeitândo a emenda n.' 01, de autoria da Deputada Jaruina
Riva, e pela prejudicialidade do Substitutivo Integral n." 0l e do Substitutivo IntegÍal l1..02.

Sala das Comissões, ern 05ae c-'3 ae zOZZ.
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I\' - Fichà de Yotaçio

Voto Relator
Pclas razõcs cxpostas, voto contrário à aprovação do Projeto ac f-cl n.,, tZOSIZU1v, ac out.iii,r.to
Deputado Valdir Barrallco, rejcitândo a emcnda n.n 01, dc autoria da Deputada Janaina Riva, c

la plejudicialidade do Substitutivo hrtcgral n." 01 c do Substitlrtivo n.'02.

Posição na Comissão ldentificação do Depulado
Relator

\
Membros I , \x \\

7\N\N\\\7t
( 4\t

-

NCCJR

Projeto dc Lei r." 1295/2019 Pareccr Relator
Reuniào da Cornissão em )o- O'
Presidentc: Deputado
Relator, Depurado \ \ .
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