
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
GABINETE DEPUTADA ALESSANDRA CAMFÊLO

PROJETO DE LEI N"JbIÍ /2017

AUTORA: DEPUTADA ESTADUAL ALESSANDRA CAMPELO

"Dispõe sobre a perda ou extravio do cartão

ou tíquete de estacionamentos comerciais do

Estado do Amazonas, e dâ outras

providências.

AASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA

Art. 1o. Os fornecedores de serviços e os estabelecimentos comerciais, que ofereçam ao

público consumidor érea própria ou de terceiros, para estacionamento de veículos automotores,

ficam obrigados a observar as disposições estabelecidas pela presente lei.

Art.2o, Os fornecedores e estabelecimentos de que tratam a presente lei são obrigados a:

I - manter registro de entrada e saída dos veículos automotores; e

II - divulgar o teor da presente lei em local visível e acessível a todos os consumidores.

$ 1". Em caso de perda ou extravio do cartão ou tíquete de estacionamento, deverá ser

consultado o registro de que trata este artigo para que o consumidor seja cobrado apenas pelo

tempo de utilização do serviço.

$2". Inexistindo registro que comprove o período de permanência no estacionamento

é direito do consumidor pagar apenas o valor que ele declara que consurniu ou, alternativamente, o

valor correspondente ao mínimo da tabela de preços do estacionamento.

$ 3". Fica proibida a cobrança de qualquer valor pecuniário motivada pela perda ou

extravio do cartão ou tíquete de estacionamento.

Art. 3o. O descumprimento da presente lei sujeitarâ o fomecedor ou estabelecimento

infrator às seguintes penalidades, aplicadas isolada ou cumulativamente, sern prejuízo das demais

sanções cabíveis:

I - advertência para obediência dos termos desta lei;

II - multa no valor de RS 1.000,00 (um mil) a RS 10.000,00 (dez mil reais), considerando
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a gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator, aplicada ern dobro em caso de

reincidência.

$1". Os recursos financeiros provenientes da arrecadação com as multas aplicadas serão

destinados ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FLINDECON), criado pela Lei n.2.228,

de29 dejunho de 1994.

S2". O valor da multa constante deste artigo será corrigido, anualmente, pelo Índice de

Preços ao Consumidor Amplo-Especial - IPCA-e ou por outro índice que o substitua.

Art. 4o. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AM.AT-ONAS, em Manaus/AM,

25 de Outubro de 2017.
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JUSTIFICATIVA

Em caso de perda ou extravio de cartão ou tíquete de estacionamento, alguns

estabelecimentos chegam a cobrar taxas abusivas, corespondentes a um valor fechaclo de um

período de permanência de 12 ou24horus no local.

Se por um lado não há previsão expressa na legislação brasileira quanto à possibilidade de

cobrança dessas taxas, por outro, o Código de Defesa do Consumidor considera essa prénica

abusiva (art.39, V e 51, IV CDC).

Ademais, é possível considerá-la como constrangimento ilegal (art. 146, CP), extorsão

(art. 158, CP) e/ou cárcere privado (art. 148, CP), a depender do caso.

O fato é que as empresas que administram os estacionamentos privados têm condições de

indicar o tempo de permanência dos clientes no local. Muitos possuem câmeras pelas quais podem

fazer esse monitoramento, por meio das placas dos veículos, sem, contudo, impor uma penalidade

abusiva, injusta e desproporcional, ao consumidor, que é obrigado apagar por um período superior

ao que ficou no estabelecimento, pagando por um serviço que não foi prestado.

Em suma, é direito do consumidor pagar apenas o valor que ele declara que consumiu e,

cabe ao estacionamento a responsabilidade por um controle eficiente da permanência dos

automóveis, não ao cliente.

Assim sendo, visando proteger os direitos dos consumidores amazonenses, coibindo essa

prética que tem se revelado arbitrária e abusiva no Estado, apresentamos o presente projeto de Lei,

para o qual requeiro o indispensável apoio a sua aprovação.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZOI\AS, em Manaus/AM,

25 de Outubro de2017
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