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Dispõe  sobre  a  proibição  do  uso  de  placas
informativas, impressão em bilhetes ou cupons,
em  estacionamentos  e/ou  similares,  com  os
dizeres que especifica, e dá outras providências.

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 Fica proibido a utilização de placas informativas, impressão em bilhetes ou cupons, nos
estacionamentos pagos ou gratuitos, do comércio em geral e de prestação de serviços, com os seguintes
dizeres: "NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS MATERIAIS E/OU OBJETOS DEIXADOS NO
INTERIOR DO VEÍCULO"; ou dizeres similares com o mesmo objetivo, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. Por comércio em geral entende-se como todo estabelecimento comercial que possua
estacionamento próprio, ou mesmo que terceirizado por empresa especializada, com vagas oferecidas de
forma gratuita ou paga.

Art. 2° O disposto nesta Lei se estende às empresas especializadas no serviço de estacionamento ainda que
prestem serviço terceirizado a empresas ou instituições sem fins lucrativos ou filantrópicos.

Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator às normas previstas e regulamentadas
nos artigos 56 a 60 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, devendo a multa ser revertida ao
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o inciso I da Lei 7.170, de 21 de setembro de
1999.

 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por objetivo assegurar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque a cada dia aumentam as queixas de consumidores contra os serviços prestados por
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estacionamentos. Quem opta por estacionar seu veículo em estabelecimentos particulares, quase sempre se
depara com aquela famigerada placa: "Não nos responsabilizamos por danos materiais e/ou objetos
deixados no interior do veículo"; ou dizeres similares com o mesmo objetivo.

Contudo, os estabelecimentos são sim responsáveis por todos os objetos deixados no interior do carro, bem
como os danos materiais decorrentes da prestação do serviço de estacionamento. Avisos como esses com
cláusulas de não-indenizar não são admitidos como lícitos.

Registre-se, ademais, que esse tipo de placa informativa é considerada uma cláusula abusiva, portanto, nula,
de acordo com o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que assim estabelece:

 

"Art. 51 - São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas
ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios
de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição
de direitos."

 

A mesma responsabilidade estabelecida pelo CDC é atribuída aos estacionamentos gratuitos, oferecidos
como cortesia por estabelecimentos comerciais (supermercados, lojas, etc). Da mesma forma, os serviços de
manobristas, oferecidos em eventos, shows, bares e casas noturnas, conhecidos como valet parking,
também são responsáveis por qualquer dano.

Estabelece a SÚMULA nº 130 do Superior Tribunal de Justiça que: "A empresa responde, perante o cliente,
pela reparação do dano ou furto de veículos em seu estabelecimento".

Cabe assinalar que uma vez depositado o bem móvel (veículo), ainda que gratuito o estacionamento, se este
se danifica ou é furtado, responde o depositário pelos prejuízos causados ao depositante, por ter aquele
agido com culpa in vigilando, eis que é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o
cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence.

Diante deste induzimento ao cerceamento do direito dos consumidores matogrossenses em relação ao CDC,
estas são as razões que nos levam a oferecer esta propositura à apreciação dos nobres Pares, cujo
indispensável apoio esperamos poder contar para a aprovação da matéria, dada sua relevância.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Setembro de 2020

 

Sargento Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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