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PROJETO DE LEI Nº               /2019 

 

  
 

 
 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DECRETA: 

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a conduta dos estabelecimentos comerciais (lojas, 

supermercados, sites de comércio eletrônico e similares) que adotam em suas 

transações comerciais a prática da Black Friday. 

Parágrafo único. Para fins do disposto nesta lei, Black Friday é o dia que inaugura a 

temporada de compras natalícias com significativas promoções e ocorre na 4ª (quarta) 

sexta-feira do mês de novembro.  

  

Art. 2º Constituem objetivos desta Lei: 

I - estabelecer regras e normas de condutas e boas práticas comerciais durante a Black 

Friday, objetivando o respeito aos direitos dos consumidores e às lojas parceiras ou 

concorrentes que atuam de maneira legítima.  

II - criar um ambiente de legalidade e respeito mútuo entre os estabelecimentos 

comerciais e consumidores da Black Friday. 

 

Art. 3º Os estabelecimentos comerciais que aderirem à Black Friday devem fornecer 

informações verdadeiras, corretas, claras e inequívocas sobre os produtos ou serviços 

em promoção, em especial sobre o preço praticado sem desconto. 

§ 1º As ofertas devem distinguir claramente o produto que tem preço reduzido daquele 

que não sofreu alteração de preço. 

§ 2º Os preços promocionais da Black Friday e os preços tradicionalmente praticados 

pelos estabelecimentos comerciais devem ser apresentados com clareza ao 

consumidor, sendo vedado o aumento falso dos preços para valorização ilusória do 

desconto. 

Dispõe sobre a prática da Black Friday em 

estabelecimentos comerciais, e dá outras 

providências.  
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Art. 4º Os estabelecimentos comerciais de que trata o caput do art. 1º ficam obrigados 

a guardar informações relativas aos preços praticados nos produtos e serviços 

ofertados com antecedência mínima de 3 (três) meses da realização da Black Friday. 

Parágrafo único. As informações a que se refere o caput deste artigo deverão estar 

disponíveis para livre acesso do consumidor e dos agentes de fiscalização do Procon 

Estadual.  

 

Art. 5º O não cumprimento desta Lei sujeitará o infrator às sanções previstas no 

Capítulo VII do Título I da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 1990. 

 

Art. 6º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação das penalidades 

competem aos órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor. 

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 04 de outubro de 2019. 

 

 
Marcos Garcia 

Deputado Estadual - PV 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

A proposta Legislativa que ora se apresenta para análise embasa-se na competência 

legislativa concorrente suplementar estabelecida na nossa Constituição Federal, art. 

24, § 2°, que autoriza os Estados e Distrito Federal a suplementarem as normas gerais 

estabelecidas pela União.  

A obrigação de defesa dos interesses do consumidor e as sanções impostas ao 

descumprimento das regras previstas já se encontram elencadas no Código de Defesa 

do Consumidor, instituído pela Lei Federal n° 8.078 de 1990. Ainda nesta linha, 

também já existe órgão estadual responsável pela fiscalização, de forma que a 

aprovação desta proposição não cria atribuição de fiscalizar ao Executivo, já que esta 

já existe e é cumprida regularmente.  

Desta forma, o Projeto de Lei em questão tem por finalidade disciplinar a conduta dos 

estabelecimentos comerciais que adotam em suas transações comerciais a prática da 

Black Friday, relativamente recente no mercado consumerista brasileiro e que exige a 

devida atenção dos legisladores.  

A Black Friday é uma megaliquidação tradicional nos Estados Unidos da América e 

que, desde o ano de 2010, passou a integrar o calendário do comércio brasileiro. O 

evento tem atraído cada vez mais consumidores, principalmente adeptos de vendas 

pela internet, tendo em vista a facilidade que esse meio proporciona.  

Entretanto, o evento acaba por virar alvo de muitas reclamações por conta das 

repetidas situações de desrespeito ao consumidor. A mais comum e recorrente é o 

aumento de preço dos produtos em datas que antecedem aos descontos da Black 

Friday.  

É direito do consumidor ter acesso a informações prévias, corretas, claras e 

inequívocas! 

Por fim, é preciso lembrar que toda informação ou publicidade, independentemente de 

seu formato, integra o contrato que vier a ser celebrado e, nessa medida, possibilita ao 

Identificador: 380031003800380037003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

GABINETE DO DEPUTADO MARCOS GARCIA 

GABINETE DO DEPUTADO MARCOS GARCIA 

Av. Américo Buaiz, 205 – Gab. 503 – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP 29050-950 
Tel: (27) 3382-3602 – (27)3382-3601 

 

consumidor exigir determinada oferta que houver sido feita. Com esses cuidados, é 

possível transformar a Black Friday em excelente oportunidade de compras. 

Portanto, nos termos acima, contamos com o apoio dos nobres Parlamentares para a 

aprovação deste Projeto de Lei. 

 

Sala das Sessões, 04 de outubro de 2019. 

 

 
Marcos Garcia 

Deputado Estadual - PV 
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