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Dispõe  sobre  a  obrigação  das  Empresas
prestadoras  de  serviços  em  informar
previamente  aos  consumidores  dados  dos
funcionários  que  executarão  os  serviços
demandados  em  suas  residências  ou  sedes.

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 nas residências ou sedes de seus consumidores, ficam obrigadas a, em um prazo de pelo menos

1h (uma hora) antes do horário agendado para a realização do serviço solicitado pelo consumidor, enviar

mensagem de celular a este, informando, no mínimo, o (s) nome (s) da (s) pessoas que realizarão o serviço

solicitado, acompanhados de foto, sempre que possível.

Parágrafo único no caso do consumidor declarar que não possui celular, tal circunstância deve ser

documentada pela empresa prestadora de serviços em seus registros, devendo, ainda, informar "palavra

chave" ao solicitante, a qual será informada ao mesmo pelo (s) funcionário (s) enviado (s) pela empresa,

ao comparecer (em) ao local.

Art. 2º Para fins da presente Lei são consideradas empresas 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;

IV - autorizadas de empresas de aparelhos de utilidades domésticas;
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V - concessionárias de energia elétrica;

VI - empresas fornecedoras de gás encanado para fins residenciais;

VII - empresas de seguro;

VIII - empresas de segurança;

IX - empresas especializadas em manutenção predial;

X - empresas de limpeza;

XI - empresas montadoras de móveis.

Art. 3º O descumprimento das disposições desta Lei sujeitará o infrator às penalidades previstas nos arts. 56

e 57 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, devendo a multa ser

revertida ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei estabelece uma obrigação de prestação positiva, que é informar ao consumidor a
identidade do prestador de serviços que ele deverá receber em sua residência ou sede, permitindo-lhe a
identificação do mesmo na data e hora agendados.

Tomando como inspiração a legislação dos Estados de Tocantins, Maranhão e Rio de janeiro, e observando
o informativo 929 do Supremo Tribunal Federal – STF e considerando ainda o numeroso caso de crimes
cometidos utilizando-se falsa identificação como funcionário de determinada empresa prestadora de serviço,
apresento a presente proposição objetivando entregar mais segurança ao consumidor.

Destacamos ainda, que a presente proposição, ao impor a obrigação de informar o consumidor acerca da
identidade de funcionários que prestarão serviços em sua residência ou sede,  constitui norma reguladora de
obrigações e responsabilidades referentes a relação de consumo, inserindo-se na competência concorrente
do artigo 24, V e VIII, da Constituição da República.

Por todos estes nobres e justos motivos, peço o apoio dos nobres deputados dessa Casa de Leis, no sentido
da aprovação do Projeto de Lei em

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Fevereiro de 2020

 

Max Russi
Deputado Estadual
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https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638933/artigo-24-da-constituição-federal-de-1988
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