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Dispõe  sobre  a  obrigação  das  empresas
prestadoras  de  serviços  a  encaminhar
previamente  aos  consumidores  informações
sobre  os  funcionários  que  executarão  os
serviços  demandados.

        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, quando acionadas para realizar qualquer reparo ou prestação
de serviço, ficam obrigadas a comunicar ao cliente, no mínimo 1 (uma) hora antes do horário agendado, o
nome e o número da matricula ou Registro de Identidade (RG) das pessoas que realizarão o serviço,
acompanhados de foto, sempre que possível.

 

§1º Quando for solicitado o agendamento do serviço, o prestador deverá requerer que o cliente especifique
um meio de comunicação para que possa ser informada a identificação do prestador de serviço que realizara
o atendimento.

§2º Caso o solicitante não forneça as informações, tal circunstância deve ser documentada pela empresa
prestadora de serviços em seus registros.

 

Art. 2º Para fins desta Lei, são consideradas prestadoras de serviços:

I – empresas de telefonia e internet;

II – empresas de televisão a cabo, satélite, digital, e afins;

III – empresas especializadas em reparos elétricos e eletrônicos;
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IV – autorizadas de empresas de aparelhos de utilidades domésticas;

V – concessionárias de energia elétrica;

VI – empresas fornecedoras de gás encanado para fins residenciais;

VII – empresas de seguro.
 

Art. 3º O descumprimento das disposições desta Lei sujeitará o infrator as seguintes penalidades:

 

I- multa de até 500 (quinhentas) Unidades Padrão Fiscal da Mato Grosso – UPF/MT;

 

II- multa em dobro da anteriormente imposta no caso de reincidência;

 

Parágrafo único – A multa prevista neste artigo será revertida para o Fundo Estadual de Defesa do
Consumidor – FUNDECON do Estado de Mato Grosso.

 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias contados da
publicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa que tem por objetivo conferir proteção aos consumidores na tentativa de
evitar que sejam vítimas de assaltantes que passam por funcionários das empresas prestadoras de serviços.

 

É importante destacar, que casos de relatos de assaltos realizados por bandidos uniformizados, que se
apresentam nas residências ou sede de empresas como sendo prestadores de serviço, andam acontecendo
com muita frequência em vários lugares do Brasil que, neste caso, devido aos procedimentos realizados,
 tem livre acesso ao local pelo próprio morador da residência ou empregado da empresa.

Este Projeto Lei é inspirado em propositura semelhante na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro,
aprovada em Lei Estadual sob o n.º 7.574/2017, sendo este, Estado que também sofre com a necessidade
de um maior controle por parte dos moradores com relação a segurança, não sendo diferente em nosso
Estado, que carece de Legislação que regulamente.

 

Diante de possível inconstitucionalidade, foi proposta pela Associação das Operadoras de Celulares ( Acel),
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade  - ADI 5745/RJ, contra a lei estadual 7.574/2017, alegando invasão
na competência privativa da União para legislar sobre atividades de telecomunicações.
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Ocorre que, o STF entendeu que esta lei do Rio de Janeiro versa, na verdade, sobre direito do consumidor,
matéria que se insere no rol de competências legislativas concorrentes, inseridas no Art.24, incisos V e VIII
da Magna Carta.

 

 Desta forma, ficou decidido que não há que se falar em invasão da competência privativa da União para
legislar sobre telecomunicações, conforme abaixo:

 

É constitucional lei estadual que obriga as empresas prestadoras de serviços no Estado (exs: empresas de
telefonia, de TV por assinatura, de energia elétrica etc.) a informarem previamente a seus clientes os dados
do empregado que realizará o serviço na residência do consumidor. Ex: lei do RJ prevê que as empresas
prestadoras de serviços, quando acionadas para realizar qualquer reparo na residência do consumidor, ficam
obrigadas a enviar uma mensagem de celular, pelo menos 1h antes do horário agendado, informando o
nome e a identidade do funcionário que irá ao local. STF. Plenário. STF. Plenário. ADI 5745/RJ, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 07/02/2019 (Info 929).

 

Dessa forma, com a aprovação deste projeto de lei,   garantirá que toda vez que o consumidor solicitar um
serviço e receber com antecedência informações do representante do prestador que comparecerá em sua
residência ou sede para executá-lo, poderá certificar-se que aquela pessoa é de fato enviada pela empresa,
garantindo, assim, a segurança do consumidor.

 

Pelos motivos acima justificados solicito aos meus Pares que aprovem o presente Projeto de Lei, tendo em
vista que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Fevereiro de 2019

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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