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Disciplina o comércio eletrônico de produtos e
serviços por meio de sites de compra coletiva.

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 As empresas que exploram o comércio eletrônico na modalidade de compras coletivas fornecerão
aos consumidores as seguintes informações:

I - quantidade mínima de compradores para a liberação do produto ou serviço;

II - prazo para a utilização do produto ou serviço por parte do comprador;

III - nome, endereço, telefone, razão social e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da empresa
responsável pela venda;

IV - forma de agendamento para a utilização do produto ou serviço;

V - quantidade máxima de cupons de troca que poderão ser adquiridos por cliente;

VI - dias e horários em que o cupom de troca poderá ser utilizado;

VII - número de clientes que o fornecedor do produto ou serviço pode atender por dia.

§ 1º Em caso de alimentos, cosméticos ou serviços de estética postos à venda, além das informações de
que tratam os incisos, deverão ser informados possíveis efeitos colaterais da utilização do produto ou
serviço.

§ 2º As letras utilizadas na prestação das informações de que trata este artigo não poderão ter tamanho
inferior a 20% (vinte por cento) do tamanho da letra utilizada para a divulgação da oferta.

§ 3º As informações a que se refere o inciso III serão apresentadas na página inicial do site de compra
coletiva.

§ 4º O prazo a que se refere o inciso II será de, no mínimo, seis meses.



Art. 2º As ofertas de compras coletivas de que trata o art. 1º serão enviadas somente a clientes
pré-cadastrados que tenham autorizado expressamente o seu envio.

Art. 3º Caso não seja atingida a quantidade mínima de compradores para a liberação do produto ou serviço,
a que se refere o inciso I do art. 1°, o prazo para devolução dos valores pagos será de três dias úteis.

Art. 4º Na página inicial do site de compra coletiva constará o nome da empresa responsável por sua
hospedagem.

Parágrafo único A empresa responsável pela hospedagem do site a que se refere o caput será
sediada em território nacional.

Art. 5º As empresas que exploram o comércio eletrônico na modalidade de compras coletivas ficam
obrigadas a disponibilizar serviço telefônico de atendimento ao consumidor em conformidade com as normas
estabelecidas no Decreto Federal n° 6.523, de 31 de julho de 2008, que regulamenta a Lei Nacional n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990.

Art. 6º A inobservância do disposto nesta Lei sujeita o infrator às sanções previstas na Lei Nacional n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990.

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

Este projeto de lei tem como escopo trazer transparência para o setor de compras coletivas via internet. O
comércio virtual de compras coletivas é fato novo. O Brasil assiste a esse fenômeno com intensidade desde
2010 e, até o presente momento, pouco foi feito para que essa atividade tivesse uma regulamentação, a fim
de proteger o consumidor.

É de suma importância que o vínculo criado entre os “sites” de compra coletiva, estabelecimentos e
consumidores seja transparente. De acordo com o projeto, o público-alvo – consumidor – deve ser informado
acerca das condições e detalhes dos produtos e serviços oferecidos, quais as regras para a sua utilização e
entrega, enfim, todas as informações necessárias a permitir uma escolha consciente entre participar ou não
da ação programada.

Evidente que a modalidade é uma inovação do “marketing”, transformando altos valores gastos em
publicidade na TV e no rádio em ações diretas, oferecendo ao consumidor uma relação próxima ao produto,
um “testdrive”, que é feito diretamente no estabelecimento, a preços sempre muito competitivos.

Essa inovação, por suas características, é muito salutar, desde que sejam observadas algumas regras
simples, que visam proteger o consumidor final, que, ao adquirir os produtos e serviços ofertados por estas
empresas, está se inserindo em uma grande ação mercadológica e precisa estar ciente disso.

Nesse contexto, é dever do Estado exercer ação governamental específica, no que diz respeito à venda
eletrônica de produtos e serviços por meio de sítios de compra coletiva pela internet, intervindo e impedindo
a existência de distorções nessa relação consumerista, sem falar na exigência estatal no que se refere a
qualidade, segurança, durabilidade e desempenho dos produtos e serviços oferecidos ao público consumidor
nos sítios de internet. Se é certo que o consumidor é a parte vulnerável nas sobreditas relações de consumo,
não pode o Estado permitir exageros oriundos do progresso tecnológico e econômico.

Cabe ao Estado, efetivamente, buscar o equilíbrio, baseado na natureza das coisas e no bom-senso. O
objetivo é harmonizar os interesses dos consumidores e fornecedores, não apenas com base no tratamento
das partes envolvidas, mas também na adoção de parâmetros de ordem prática, como é o caso do projeto
em tela.

O presente não tenta esgotar o assunto, apenas disciplina a existência do serviço telefônico de atendimento
ao consumidor, define a responsabilidade da empresa que vende produtos e serviços eletrônicos, identifica
essa empresa, determina os requisitos mínimos para informações sobre esses produtos e serviços e
disciplina o envio de correspondências somente para clientes pré-cadastrados que tenham autorizado
expressamente o recebimento de ofertas e promoções para sua conta de correio eletrônico.

Dessa forma, requer-se a apreciação e a aprovação deste projeto, como forma de dar segurança ao
consumidor envolvido nessa atividade comercial.    
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