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Dispõe sobre a necessidade dos prestadores de
serviço  informar  antecipadamente  ao
consumidor o fim dos prazos ou vigência dos
descontos ,  promoções  ou  vantagens
temporárias.

        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 prestadoras de serviços que ofereçam descontos ou vantagens temporárias ao
consumidor deverão informar em destaque a data de seu término nas faturas mensais que antecederem o
final de sua vigência.

Art. 2º – São objetivos desta lei:

I – Promover os Direitos dos Consumidores;

II – Evitar que os consumidores sejam surpreendidos com o fim de prazos ou vigência de descontos,
promoções ou vantagens temporárias.

Art. 3º – O Executivo regulamentará a presente lei no que couber.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta dias) após a data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Atualmente, é comum encontrar entre as empresas prestadoras de serviços, em especial de telefonia, TV,
Internet, dentre outras, o oferecimento de promoções durante determinado período de tempo, como
descontos e vantagens extras, a seus clientes.

Muitas vezes o consumidor acaba sendo surpreendido com o término da promoção, mesmo que esta data
tenha inicialmente sido informada, o que acaba acarretando o endividamento do consumidor por não ter se
precavido acerca do final da vigência da promoção que lhe fora oferecida. Com esta medida simples, o
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consumidor terá um maior controle do que está sendo pago e de quando perderá a vantagem oferecida, o
que lhe permitirá um gerenciamento melhor da utilização do serviço.

Cabe ao Poder Público a obrigação de proteger o consumidor e proporcionar meios para que todos os
direitos sejam efetivamente assegurados, sendo notória a competência concorrente do Estado sobre esta
matéria.

Diante disto, a presente proposição visa garantir ao consumidor o exercício pleno do seu direito à informação.

Conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente proposição

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Fevereiro de 2021

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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