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Dispõe sobre a proibição da cobrança de

taxa de conveniência na compra de
ingressos via internet.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. Le Fica vedada a cobrança de Taxa de Conveniência pelas empresas que ofereçam a

venda de ingressos via rede mundial de internet no estado do Amazonas.

$1e Para efeitos desta Lei, considera-se taxa de conveniência o valor cobrado pela prestação

de serviços de venda de ingressos para shows, teatro, cinema e outros eventos via internet.

$2e Não é considerada taxa de conveniência o valor correspondente ao serviço de entrega à

domicilio do ingresso físico, ficando a critério do consumidor a contratação do respectivo

serviço.

Art. 2s Fica vedada a cobrança de quaisquer taxas na hipótese do consumidor optar por

retirar o ingresso nas bilheterias ou em pontos de vendas oficiais.

Art. 3e O não cumprimento desta lei implicará ao infrator a imposição de multa no valor de

RS L.000,00 (mil reais), cobrada em dobro no caso de reincidência até o limite de RS

L0.000,00 (dez mil reais).

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 L994.

Art. 4s O Poder Executivo regulamentará a presente lei.

Art. 5e Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENARIO RUV ARAÚJO DA ASSEMBLEIA

Manaus, 05 de abril de 20L9.

TIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

JOAO LUIZ AL DA SILVA

Deputado Esta I-PRB
s Lins de Albuquerque - Parque Dez de NovembroAvenida Mário Ypiranga Monteiro, n.o 3.950 - Ed, Dep. Jose de

CEP: 69.050-030 - Manaus/AM - (92) 3183-445414409



PODER LEGISLATIVO
Assembleía Legislativa do Estado do Amazonas

Gabinete oo o"oïf,?,:"t dr"lJoão Luiz

O objetivo desse Projeto de lei é trazer equilíbrio às relações consumeristas, pois
as vendas realizadas via internet trazem sim conforto ao consumidor que evita filas, mas trás
também economia ao estabelecimento que oferece os serviços.

A medida visa garantir e suplementar a Legislação Federal, proibindo
expressamente a cobrança detaxa de conveniência na venda de ingressosvia internet.

De acordo com o art. 24, inciso Vlll da Constituição Federal, a responsabilidade
por dano ao consumidor é matéria de competência concorrente entre União, estados e o
Distrito Federal:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

(...)

Vlll - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico;

Ademias, de acordo com o art. L8 da Constituição do estado do Amazonas,
compete ao Estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas em Lei Federal, legislar
concorrentemente com a União sobre responsabilidade por danos ao consumidor.

A venda do ingresso para um determinado espetáculo cultural é parte típica e

essencial do negocio, risco da própria atividade empresarial que visa o lucro integrante do
investimento do fornecedor, compondo, portanto, o custo básico embutido no preço.

A venda pela internet, que alcança interessados em número infinitamente
superior do que a venda por meio presencial, privilegia os interesses dos estabelecimentos
que promovem tal modalidade de venda, tendo menor prazo possível, vendidos os espaços
destinados ao publico e realizado o retorno do investimento até então empregados e

transferem aos consumidores parcela considerável do risco do empreendimento, pois os
serviços a ela relacionados, remunerados pela "taxa de conveniência", deixam de ser
arcados pelos próprios fornecedores.

Portanto, se o fornecedores do serviço optam por submeter os ingressos à venda
terceirizada em meio virtual ( internet), cabe à este se responsabilizar e arcar com as

despesas e custos de opção.

Vale destacar que em recente decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, foi reconhecida a ilegalidade da cobrança da taxa de conveniência, nos seguintes
termos:

RECURSO ESpECTAL, AÇÃO COLETTVA DE CONSUMO. DtREtrO DO

coNSUMIDOR. ESPETÁCULOS CULTURATS. DtSpONtBtL|ZAçÃO DE

INGRESSOS NA tNTERNET. COBRANçA DE "TAXA DE CONVENTÊNC|A".

EMBARGOS DE DECLARAçÃO. OM|SSÃO, CONTRADTçÃO OU
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OBSCURtDADE. NÃO tND|CAçÃO. SÚMULA 284/STt. PROTEçÃO DO
CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ABERTAS E PRINCíPIOS. BOA FÉ

OBJETIVA. LESÃO ENORME. ABUSIVIDADE DAS CLAUSULAS. VENDA
CASADA ("TytNG ARRANGEMENT"). OFENSA À LTBERDADE DE

CONTRATAR. TRANSFERÊNCIA DE RISCOS DO EMPREENDIMENTO.

DESPROPORCIONALIDADE DAS VANTAGENS. DANO MORAL
COLETIVO. LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE.
GRAVTDADE E TNTOLERÂNCIA. TNOCORRÊNCtA. SENTENçA. EFE|TOS.

VALIDADE. TODO O TERRIïORIO NACIONAL (Resp t737428/RS, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
tzl 03 / 2019, Dje ts I 03 / 20191

A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, destacou em seu voto "que a venda
pela internet ajuda as empresas a vender mais rápido os ingressos e ter retorno dos
investimentos. E que o custo de terceirizar a venda dos ingressos não pode ser transferido
para o consumidor porque é uma forma de venda casada".

"Deve ser reconhecida a abusividade da prática de venda casada imposta ao
consumidor em prestação manifestamente desproporcional, devendo ser admitido que a

remuneração da recorrida mediante a 'taxa de conveniência' deveria ser de responsabilidade
das promotoras e produtoras de espetáculos", ponderou a ministra durante o voto.

Por fim, importante ressaltar que não há que se falar em ofensa à livre iniciativa,
uma vez que a mesma não pode se sobrepor à defesa do consumidor, sendo que ante o
reconhecimento da ilegalidade da cobrança que se pretende proibir.

Portanto, a positivação de tal proibição reforça a proteção o consumidor contra
tal prática, bem como serve para impedir a ocorrência de danos a colet dade

Desta forma, peço o apoio dos nobres pares para a a ção da presente
propositura

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO NAS, em Manaus, de abril de 2019.
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