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PARECER Nº 2665/2013 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 329/2013.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eduardo Tuma, proíbe o 
uso de placas informativas e impressão em bilhetes ou cupons, em 
estacionamentos e/ou similares com o seguinte dizer: “não nos responsabilizamos 
por objetos deixados no interior do veículo” e dá outras providências.  
Os dispositivos deste projeto de lei aplicam-se às empresas especializadas no 
serviço de estacionamento e a todo estabelecimento comercial que possua 
estacionamento próprio, mesmo que terceirizado por empresa especializada, 
oferecidos de forma gratuita ou paga.  
O estabelecimento que descumprir a determinação desta propositura estará sujeito 
a advertência; multa em caso de reincidência; e, multa em dobro nas demais 
reincidências.  
Em sua justificativa, o Autor argumenta que a frase que se quer proibir, estampada 
em quase todos os estacionamentos através de placas informativas e impressão em 
bilhetes ou cupons é considerada uma cláusula abusiva, portanto nula, de acordo 
com o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma o projeto de lei 
pretende proteger o consumidor paulistano.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE do projeto de lei, apresentando SUBSTITUTIVO a fim de adequar o 
texto proposto à melhor técnica legislativa, bem como para adequar o valor da 
multa fixada, uma vez que a unidade de valor UFM foi extinta pela lei 11.960/95, e 
fixar um índice de reajuste para a referida multa.  
Tendo em vista os argumentos apresentados pelo Autor e a finalidade da 
propositura que visa proteger o consumidor paulistano, quanto ao mérito, a 
Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia manifesta-se FAVORÁVEL à aprovação do projeto de lei, nos termos 
do SUBSTITUTIVO apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, em 04/12/2013  
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