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Proíbe no âmbito do Estado de Mato Grosso a
conferência/revista de produtos adquiridos pelo
consumidor em supermercado e similares após
o pagamento das compras no caixa.

        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 Os supermercados e hipermercados devidamente estabelecidos no Estado de Mato Grosso ficam
proibidos de conferir/revistar o consumidor após o pagamento das compras no caixa.

Art. 2º Os estabelecimentos mencionados no artigo 1°, deverão obrigatoriamente fixar, em local e tamanho
visível, cópia desta Lei e adesivo indicativo com o número "151" e a inscrição "Disque-Denúncia / PROCON".

Art. 3º No descumprimento desta Lei, os estabelecimentos mencionados ficarão sujeitos às sanções
previstas no art. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
e deverão ser aplicadas na forma dos arts. 57 a 60 deste dispositivo.

Art. 4º Em caso de descumprimento, será aplicado a pena de multa no valor de 2 (dois) salários mínimos.

Art. 5º Esta Lei será regulamentada na forma em que dispõe a Emenda Constitucional Estadual n° 19, de 11
de dezembro de 2001.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

É uma pratica costumeira dos supermercados, hipermercados e atacadistas a conferência dos produtos
adquiridos nesses estabelecimentos após o pagamento dos mesmos.

Se pensarmos que o princípio da boa-fé deve ser atendido, que os consumidores após o pagamento de suas
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mercadorias deveriam estar liberados, vemos que existe no mínimo uma prática abusiva a qual não é
amparada em nenhuma legislação do ordenamento jurídico estadual e brasileiro, sem falar no
constrangimento em ver suas aquisições serem expostas para uma "conferência" desnecessária, haja vista
já ter sido conferida pelo operador do caixa.

Pensando em acabar com essa prática costumeira no Estado de Mato Grosso, trazendo a luz o Código de
Defesa do Consumidor e a Lei Municipal de Cuiabá n° 5.860, de 04 de setembro de 2014, de autoria do
vereador Onofre Junior, aplicando-se por analogia, e melhorando o atendimento dos estabelecimentos
comerciais é que apresentamos esse projeto e esperamos dos Nobres Pares o aperfeiçoamento desta
proposição e, ao final, aprová-lo.

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Fevereiro de 2019

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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