Estacionamento privado é o estabelecimento comercial
destinado à permanência temporária de veículos, de forma
gratuita ou remunerada, ainda que exercendo uma
atividade subsidiária a outro estacionamento comercial.
(Art. 627/2002 CC)

Na entrada, o estabelecimento
deve ser forner um ticket com
data e hora de recebimento,
tempo de tolerância (se houver);
e dados da empresa, como CNPJ,
endereço e razão social.
A empresa deve estar regularmente constituída e licenciada,
apresentar o alvará visível ao
consumidor e possuir local adequado para guardar os veículos.

fique atento!
o ticket comprova a relação
de consumo
a perda do ticket não permite
a cobrança de multa (Art. 39, V CDC)

EXEMPLO DE
TICKET OU
COMPROVANTE:

Como identificar se
o estacionamento é
regular?

CNPJ
RAZÃO
SOCIAL
Nº CONTROLE
10/10/2010
14H

existe um tempo
mínimo de
tolerência?
Sim. Todos os estacionamentos
privados de São Luís, como em
shoppings, hotéis, hospitais e no
aeroporto, devem garantir o
período de 30 minutos de tolerância.
Nesse período, os usuários
ficam isentos da cobrança de
qualquer valor.

fique atento!
Esse tempo é razoável para
fazer a opção entre "estacionar"
ou apenas "transitar
rapidamente" no local
Sincronize seu relógio com o do
estacionamento para saber o
momento em que acaba o tempo
de tolerância

(lei municipal nº 6113/2016)

não se
esqueça!
Estacionamentos gratuitos também são responsáveis por danos ou
furto nos veículos.
Exija sempre a nota fiscal, ela é o comprovante da relação de consumo
e é direito básico do consumidor.

(Decreto 33.144/2007)

a empresa é
responsável por
danos ao veículo?
A segurança dentro dos estacionamentos é de responsabilidade
do prestador de serviço.
Caso haja a comprovação do
dano ou furto dentro do estacionamento, a empresa deve arcar
com a reparação.
(SUM 130 do STJ | Art 14 do CDC)

Caso haja danos, o que fazer?
registre o ocorrido por meio
de fotos e/ou testemunhas
Formalize uma reclamação
por escrito e peça uma cópia
protocolada
Registre um boletim de
ocorrência
Esses documentos servem como provas no caso de
eventual processo administrativo ou judicial

O serviço de Valet
segue a mesma
norma?
Sim. Os serviços de manobra e
guarda de veículos, são conhecidos como “Serviços de Valet”.
Assim como no estacionamento
comum, o valet deve resguardar
o veículo estacionado e também
durante o percurso de recebimento e devolução.

fique atento!
O Valet deve ter seguro contra
incêndio, furto, roubo e colisão
do veículo durante percurso
os funcionários da empresa
somente poderão circular com o
veículo entre o ponto de coleta
e o local de estacionamento

Consumidor, formalize suas reclamações
pessoalmente ou pelos canais virtuais
sempre que tiver seus direitos violados
BAIXE o Aplicativo PROCON MA

Cartilha produzida com base nas seguintes legislações:
Art. 1º, Parágrafo único da Lei Municipal nº 5825/2013 de São Luís
Súmula 130 STJ, decreto 33.144/2007
Art. 39, V, VI e art. 51, I e IV da Lei n 8.078/90
Lei Federal 10406/2002
Lei Municipal nº 6113/2016

Siga o PROCON/MA nas redes.
Conheça, compartilhe e exija seus direitos

www.procon.ma.gov.br
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