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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO 
CONTRIBUINTE 

 
PROJETO DE LEI Nº 295/2019 

Autor (a): Deputado Fabrício Gandini. 

Assunto: Altera a redação do art. 1º da Lei nº 10.634, de 05 de abril de 2017, que 

proíbe a inserção, no âmbito do Estado, da expressão “não nos responsabilizamos 

por objetos deixados no interior do veículo”, ou de expressão similar, em placas 

informativas, tíquetes, bilhetes ou cupons em estacionamentos de qualquer 

natureza, e dá outras providências. 

Relatório 

Trata-se do Projeto de Lei nº 295/2019, de autoria do Deputado Estadual 
Fabrício Gandini, que visa alterar a redação do art. 1º da Lei nº 10.634, de 05 de 
abril de 2017, que proíbe a inserção, no âmbito do Estado, da expressão “não nos 
responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo”, ou de expressão 
similar, em placas informativas, tíquetes, bilhetes ou cupons em estacionamentos de 
qualquer natureza, e dá outras providências, nos seguintes termos: 

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 10.634, de 05 de abril de 2017, que proíbe a inserção, 

no âmbito do Estado, da expressão “não nos responsabilizamos por objetos 

deixados no interior do veículo”, ou de expressão similar, em placas 

informativas, tíquetes, bilhetes ou cupons em estacionamentos de qualquer 

natureza, e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

“Art. 1º Ficam os estabelecimentos comerciais, responsáveis pela prestação de 

serviço de estacionamento e guarda de veículos no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, proibidos de veicular qualquer informação que o exonere da 

responsabilidade civil sobre os objetos deixados no interior do veículo. 

Parágrafo único. A proibição imposta no caput deste artigo abrange qualquer 

veiculação, no interior do estabelecimento comercial, por meio de cartazes, 
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panfletos, ticket, controle de estacionamento e guarda do veículo, ou qualquer 

outro meio de divulgação de informação.” (NR).  [...] 
 

Em sua justificativa, o autor argumenta: 

“É bastante comum atualmente, no mercado de consumo, a existência de 
estacionamentos pagos nos quais o consumidor se depara com avisos 
informando: “Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do 
veículo.” Todavia, os estabelecimentos comerciais prestam esse tipo de 
informação com o único objetivo de induzir o consumidor, como parte 
vulnerável da relação consumerista, em erro, eis que referida prática é 
amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência como abusiva. 
 
 O Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 130 que atribui, de forma 
bastante clara, a responsabilidade ao fornecedor do serviço, pelos veículos que 
permanecem em seus estacionamentos, dizendo: "A empresa responde, perante 
o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu 
estacionamento".  
 
Desta forma, o estabelecimento comercial responsável, seja ele supermercado, 
shopping, ou qualquer outro estabelecimento que forneça o serviço de guarda 
ou estacionamento de veículos, tem o dever de guarda e vigilância sobre os 
veículos ali estacionados, respondendo, por indenização em caso de furto ou 
roubo. Sendo assim, são nulas de pleno direito as cláusulas que busquem 
afastar ou mesmo atenuar a responsabilidade do estacionamento, em 
conformidade com o artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor, que diz: 
“É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou 
atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores”. [...] 

 
A matéria foi protocolada em 23 de abril de 2019, lida no expediente 

da Sessão Ordinária do dia 24 do mesmo mês e ano.  
    
  A Diretoria de Redação elaborou o Estudo de Técnica Legislativa de fl. 
09, o qual passamos a adotar. 
 
  Ato contínuo, a matéria foi encaminhada à Procuradoria desta casa, 
onde recebeu Parecer pela Constitucionalidade (fls. 14/21), Parecer não acolhido 
pelo Coordenador da Setorial Legislativa (fl. 24/28), tendo sido acompanhado pelo 
Procurador Geral que entendeu pela Constitucionalidade da matéria (fl. 31).  
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Após, a matéria foi à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação, para análise quanto a sua constitucionalidade, legalidade e 
boa técnica legislativa, na forma do art. 41, inc. I, da Resolução nº 2.700/2009 
(Regimento Interno), onde recebeu Parecer nº 54/2020, pela sua 
Constitucionalidade, Legalidade e boa Técnica Legislativa em 
votação realizada na 4ª Reunião Ordinária Virtual, conforme ata taquigráfica em 
anexo (fls. 67/68). 

 
Agora, a presente proposição vem a esta Comissão de Defesa do 

Consumidor e do Contribuinte para fins de análise de seu mérito, conforme 
determina o dispositivo previsto no art. 44 da Resolução nº 2.700/2009, Regimento 
Interno desta Casa de Leis. 

 
É o relatório. 

Parecer do Relator 

O Projeto de Lei nº 295/2019, tem como objetivo principal proibir a 
inserção, no âmbito do Estado, da expressão “não nos responsabilizamos por 
objetos deixados no interior do veículo”, ou de expressão similar, em placas 
informativas, tíquetes, bilhetes ou cupons em estacionamentos de qualquer 
natureza, e dá outras providências. 

Descrito o objeto da proposição, devemos ressaltar que o parecer 
desta comissão abrange apenas a análise de seu mérito, estando prejudicada 
qualquer análise sob ponto de vista diverso, que compete as outras comissões, nos 
termos regimentais.  

 
A proteção que se pretende por meio desta proposição, visa  

assegurar ao consumidor a salvaguarda de seus objetos deixados no interior do 
veículo, já que, independentemente da afixação dos avisos nos estacionamentos 
avisando da não responsabilidade pelos veículos ou por bens no interior do 
mesmo,  são todos nulos, pois existe sim o dever de indenização. 

 
Todavia, os estabelecimentos comerciais prestam esse tipo de 

informação com o único objetivo de induzir o consumidor, como parte vulnerável 
da relação consumerista, em erro, eis que referida prática é amplamente 
reconhecida pela doutrina e jurisprudência como abusiva  
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O autor em sua justificativa, traduz bem sua intenção e a importância 

deste direito, daí a necessidade de tal regulamentação.   
 
Vale destacar que a pretensa norma, revela-se um importante 

instrumento na defesa dos direitos do consumidor, guardando total 
correspondência com a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor.  

 

Assim, sob a ótica das medidas legislativas de proteção e Defesa do 
Consumidor, verifica-se que a proposição se afigura como meritória e de interesse 
público, tendo em vista o seu alcance social, de acordo com a análise acima.  

 

Outrossim, opina-se no sentido do seguinte parecer:  

 

Parecer nº        /2021 
A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte é pela 

Aprovação do Projeto de Lei nº 295/2019, de autoria do Deputado Fabrício 
Gandini. 

  
Plenário Rui Barbosa, em          de                          de 2021. 
 

 ___________________________________________ Presidente 

                                          ___________________________________________Relator 

        ____________________________________________ Membro 

 _____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 
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