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COVID-19:

COMO FICAM OS EVENTOS?
“O tamanho do desafio não interessa,
o que importa é a grandeza da união.”
O setor de entretenimento foi amplamente afetado em decorrência da pandemia do
COVID-19. De uma hora para outra, o setor parou, proibido de realizar os eventos, estes que,
muitas vezes já foram pagos. Por isso, nesse momento, pedimos um pouco de paciência de sua
parte, pois iremos gradualmente atender a todos.
Percebendo a necessidade de criar uma conversa alinhada com os consumidores e com
a capacidade das empresas produtoras de gerirem seus compromissos, entrou-se em um consenso. O Governo Federal publicou a MEDIDA PROVISÓRIA Nº 948, em 8 de abril de 2020 que
dispõe sobre “o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e
cultura”, em razão do corona vírus (COVID-19)”.
Além disso, a Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (ABRAPE) negociou com
o Governo Federal, através da Secretaria Nacional Do Consumidor (SENACON), um Termo De
Ajustamento De Conduta (TAC) para regular possíveis conﬂitos e oferecer condições para que
todos os produtores possam cumprir com suas obrigações.
Tendo em vista as medidas de segurança recomendadas pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), os produtores foram obrigados a adiarem e até mesmo cancelarem seus eventos.

- ME • I
NF
IVO
AT

RMATI
VO
NFO
•I

IVO - M
MAT
E
OR

ATIVO

INFORM

COVID-19:

COMO FICAM OS EVENTOS?

E • INFORM
-M

A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 948, DE 8 DE ABRIL DE 2020.
De acordo com a Medida Provisória, ocorrido o cancelamento de algum evento, a empresa responsável não será obrigada a fornecer o reembolso dos valores pagos pelo consumidor, podendo esta oferecer outras opções para o uso do mesmo.
Para que isso ocorra, a empresa deve assegurar:
I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos cancelados;
II - a disponibilização de crédito para uso ou aba�mento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respec�vas empresas; ou
III - outro acordo a ser formalizado com o consumidor.
O consumidor que escolher manter seu ingresso para a nova data não precisará fazer
nenhum procedimento, simplesmente guarde seu ingresso.
Caso o consumidor faça a solicitação do crédito para uso em outro evento, não haverá
custo adicional ou descontos ao consumidor, desde que a solicitação seja efetuada no prazo de
90 (noventa) dias após o ﬁm da pandemia ou antes da realização do evento.
O crédito ﬁcará disponível pelo período de 12 (doze) meses contados da data de encerramento do estado de calamidade pública.

O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC).
De acordo com o TAC, a produtora terá até seis meses, a contar do ﬁnal da pandemia,
para remarcar os eventos que foram proibidos de serem realizados e um prazo de até 12 meses
para realizá-los. A programação deve contar com as mesmas atrações principais previstas
inicialmente e, em caso de ausência jus�ﬁcada, devem ser subs�tuídas por outras do mesmo
es�lo musical e reconhecimento.
Para mais informações consulte a parte “PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC)” ao ﬁnal do documento.
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Visando facilitar o processo ﬁnanceiro, a MINHA ENTRADA desenvolveu uma conta
virtual dentro do seu site, denominada CONTAME, onde serão geridas as solicitações, respeitando a nova Medida Provisória e o TAC assinado.

VOU AO EVENTO NA NOVA DATA, QUAL PROCEDIMENTO?
Optando por comparecer no evento na nova data divulgada, o ingresso adquirido anteriormente será válido. Para evitar que o ingresso �sico (impresso) seja daniﬁcado ou extraviado até a nova data, disponibilizaremos em nosso site a opção para digitalizá-lo* por meio do
código de barras. Obtendo assim, um ingresso no formato online para ser u�lizado no dia do
show.
*Conﬁra disponibilidade de cada evento.
DICA ME: Caso você opte por não fazer a digitalização, mantenha seu �cket guardado em local
seguro, evitando contato com plás�cos, solventes, produtos químicos e não expor à luz, umidade ou calor.
Importante: todos os ingressos adquiridos poderão ser transferidos a terceiros, usando
a nomeação do e-�cket, entretanto apenas uma única vez. Por segurança, após a abertura do
e-�cket pelo des�natário (quem receberá o ingresso), o processo não poderá ser desfeito e o
serviço será considerado entregue. Por isso não se apresse em nomeá-los. Só o faça quando
�ver certeza do uso.

O QUE FICOU DEFINIDO PARA MINHA ENTRADA, COM BASE NA MP E NO
TAC PARA ADIAMENTOS QUE NÃO POSSA COMPARECER E CANCELAMENTOS?
Nós somos uma empresa que intermedeia a venda de ingressos entre o consumidor
ﬁnal, produtores e ar�stas. Trabalhamos atualmente com duas formas de venda: a online, atra03
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vés do nosso site e a �sica, através dos nossos pontos de venda oﬁciais.
Além dos nossos canais, os produtores dos eventos também u�lizam pontos de vendas
próprios e comissários, onde os mesmos administram todos os recursos sem o intermédio da
ME. Nesses casos, os consumidores deverão procurar os produtores responsáveis pela atração, que irão comunicar o modelo a seguir.

A par�r do dia 04 de MAIO de 2020
Para os valores que são geridos através da MINHA ENTRADA, criamos uma solução
virtual, que poderá ser acessada através do nosso site, a CONTAME. No seu perﬁl, através do
LOGIN e SENHA no site da MINHA ENTRADA.
Na sua conta no site, além de visualizar seus
dados e pedidos, a par�r do dia 04 de maio
estará disponível a CONTAME.
Todos os pedidos (ingressos) de eventos afetados pela pandemia que o cliente não
tenha possibilidade de ir na nova data, haverá um botão onde o cliente poderá transferir a
compra (ingresso) para a CONTA ME, transformando assim a compra em créditos.
Para compras em PONTOS DE VENDAS que u�lizam as P.O.S. de impressão da MINHA
ENTRADA, o cliente primeiro digitaliza o ingresso* para atrelar o ingresso à sua conta (login),
uma vez feito isso, o sistema irá gerar um ingresso digital (e-�cket) nos mesmos moldes do
ingresso online.
A digitalização do ingresso poderá ser no link que estará disponível na home do site ou
na área interna da CONTAME que consiste em um processo simples onde o cliente digita o
código de barras do ingresso e o sistema ao reconhecer a auten�cidade vincula na conta online
do cliente.
No “novo” ingresso terá a informação do responsável pela emissão e caso a compra realizada no ponto de venda tenha sido intermediada pela MINHA ENTRADA (a Minha Entrada
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está com o dinheiro), será permi�da a transferência desse credito para a CONTAME.
Para vendas onde o produtor administra os recursos sem a nossa interferência, será
disponibilizado o contato do produtor responsável para informar os procedimentos.
Depois de realizar esse processo, será creditado na conta virtual onde o cliente ainda
terá 2 opções.

OPÇÕES ATRAVÉS DA CONTAME
1º CRÉDITO CONTAME: Será creditado na conta os valores pagos por ingressos e a taxa de
conveniência. Com o valor do crédito o cliente pode escolher outros eventos da produtora*
para u�lizar o recurso. Lembrando que o VALOR DO INGRESSO + TAXA serão disponibilizados
integralmente para uso imediato.
*A MP e TAC são claras ao atribuir que o crédito ﬁca vinculado à produtora responsável pelo
evento, em casos de produtoras que não tenham outros eventos ou que façam parceria com
outras empresas, poderá ser disponibilizado o uso desse crédito a mais eventos.
2º DEVOLUÇÃO: conforme a MP 948 o produtor não é obrigado a devolver os valores, se cumpridos os requisitos descritos, entretanto no TAC tem uma previsão de DEVOLUÇÃO com uma
redução de valores. Negociaremos com cada PRODUTOR, podendo haver conforme orientações do TAC a devolução parcial dos valores. O cliente que optar pela DEVOLUÇÃO da compra
referente ao evento adiado ou que não será mais realizado, terá a redução conforme o TAC de
20% (vinte por cento) sobre o valor do ingresso, além do desconto da taxa de serviço da Ticketeira. O prazo de DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO acordado é de até 6 (seis) meses após o ﬁm
da pandemia.
Caso a decisão seja pela DEVOLUÇÃO do valor, o cliente entra no próprio sistema da
CONTAME e indica a conta para receber o crédito. Nesse momento será solicitado que inclua
arquivos de documentos pessoais para assegurar a segurança da operação.
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PRAZOS
Os créditos gerados para a CONTAME podem ser u�lizados imediatamente para compra
de outros ingressos, lembrando que, caso a produtora tenha outros eventos para oferecer, o
crédito está vinculado ao produtor e precisa ser u�lizado nos eventos dessa produtora. No
caso de produtoras sem outros eventos futuros para oferecer, o crédito ﬁca disponível para
u�lização em todos os eventos do site.
Para a opção de ESTORNO DO VALOR pago, seguiremos com a negociação com todos os
fornecedores para a devolução dos recursos e assim realizar o estorno, o prazo máximo será
de 6 meses, mas trabalharemos para realizá-lo o quanto antes.

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA (TAC)
1) Quem foi que propôs o TAC e quem o assinou?
O TAC foi uma inicia�va da ABRAPE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROMOTORES DE
EVENTOS e foi negociado com o MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA PÚBLICA, por
meio da SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR – SENACON, órgãos vinculados ao Poder
Execu�vo/Presidência da República. Além destes, também são partes integrantes do TAC o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, que possui atuação em todo o
território nacional, e a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CONSUMIDOR
– MPCON. Todos esses órgãos assinaram o TAC.
2) A que se aplica o TAC?
O TAC trata especiﬁcamente sobre a aplicação de regramentos rela�vos a remarcações
e cancelamentos de eventos, polí�ca de reagendamento e reembolsos, em função direta ou
indireta da pandemia de COVID-19.
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3) Qual a abrangência do TAC?
O TAC abrange, de um lado, todas as relações de consumo no âmbito nacional e de outro
lado, todas as empresas do setor do entretenimento e produção de eventos associadas à
ABRAPE que expressamente aderiram a ele.
4) Qual o período de vigência do TAC?
O TAC tem sua vigência ﬁxada para o biênio 2020/2021, ou seja, desde o período inicial
da pandemia (11 de março de 2020 a 10 de março de 2021), podendo ser prorrogado em razão
de eventual manutenção do cenário epidêmico nacional ou pandêmico mundial, mediante
Termo Adi�vo assinado pelas partes que o ﬁrmaram.
5) Quais eventos estão incluídos no TAC?
Todos os eventos agendados entre 11/03/2020 a 30/09/2020 e que foram ou venham a
serem cancelados em razão da Pandemia do COVID-19.
6) O que o consumidor poderá fazer nesses casos?
Será concedido ao consumidor o direito à remarcação do ingresso do evento, sem qualquer custo adicional, o que deve ocorrer em um prazo de até 6 (seis) meses, para realização do
evento em até 12 (doze) meses, a contar da data ﬁnal da Pandemia no Brasil.
Para essas situações, a Minha Entrada, com o intuito de FACILITAR O GERENCIAMENTO
DO CRÉDITO do consumidor, está lançando a CONTAME. No seu login, no site Minha Entrada,
desenvolvemos uma conta virtual para lançar os créditos das compras do consumidor.
7) Como o consumidor poderá saber da nova data do evento?
A nova data do evento será amplamente divulgada, pelos mesmos meios de comunicação em que ocorreu a divulgação da data original do evento remarcado.
8) As atrações do evento serão as mesmas?
O evento remarcado deverá conter as mesmas atrações principais do evento originário
e, se subs�tuídas por impossibilidade jus�ﬁcada da(s) atração(ões), por outra(s) do mesmo
es�lo musical e grandiosidade.
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9) O meu ingresso ainda será válido?
Os ingressos adquiridos para os eventos originários serão válidos para a nova data
remarcada, não podendo haver nenhum �po de cobrança adicional, mesmo na hipótese de
ser necessário gerar um novo bilhete de ingresso.
10) Caso o consumidor não possa ir ao evento, o que ocorre?
Na hipótese do consumidor não poder comparecer na nova data do evento, poderá,
alterna�vamente:
A) Transferir seu ingresso a terceiro, sem qualquer custo;
B) Provar a impossibilidade de comparecimento na nova data do evento, hipótese em que
será realizado o reembolso;
C) Optar pela conversão do bilhete de ingresso do evento remarcado em crédito junto à
Produtora, u�lizando-o noutro evento desta mesma Produtora (desde que o evento seja
para acesso ao público em geral). Nesse caso, o consumidor pagará eventual diferença de
valor quando da u�lização do crédito para ﬁns de aquisição de bilhete de ingresso noutro
evento, salvo se o consumidor optar, no prazo de 60 (sessenta) dias da celebração do TAC,
pela troca de seu ingresso em evento cancelado por outro a ser realizado futuramente pelo
mesmo produtor, e o preço não for substancialmente mais alto (assim entendida uma diferença de até 10%).
Para essas situações, na CONTAME o consumidor pode escolher outro evento da mesma
produtora para u�lizar o recurso. O VALOR DO INGRESSO é creditado integralmente.
11) E se o consumidor optar pelo reembolso dos valores?
O reembolso dos valores de ingresso será realizado no prazo de 6 (seis) meses, a
contar da conﬁrmação do cancelamento deﬁni�vo, e/ou da não remarcação do evento. A
remarcação deve ocorrer em um prazo de até 6 (seis) meses e a realização do evento em
até 12 (doze) meses, a contar da data ﬁnal da Pandemia no Brasil.
Para essas situações, na CONTAME será colocado o crédito com os descontos e o
cliente acessa o sistema com login e senha para indicar uma conta para depósito do saldo.
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12) O reembolso será à vista ou parcelado?
O reembolso poderá ser feito em até 06 (seis) parcelas.
13) O reembolso será integral?
O reembolso será feito com o desconto da taxa de conveniência paga pelo consumidor
na aquisição do ingresso. Pode ser de até 20% (vinte por cento) sobre o valor nominal do
bilhete de ingresso pago, como forma de cobrir/compensar as despesas preliminares do produtor, irrecuperáveis quando da remarcação do evento.
14) Como o consumidor pode obter esclarecimentos sobre o TAC?
As empresas produtoras deverão disponibilizar gratuitamente ao consumidor adquirente canais de atendimento telefônico e online, visando sanar todas as suas dúvidas e/ou
reclamações.
15) Se o consumidor quiser fazer alguma reclamação, qual canal ele pode acessar?
Além dos canais de atendimento telefônico e online, o consumidor poderá u�lizar a
plataforma www.consumidor.gov.br, administrada pela SENACON.
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