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RESUMO
O presente trabalho analisa a constitucionalidade da Lei Municipal nº 6.113/2016 de São Luís/MA
sob a ótica da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, bem como a partir de
decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a temática de regulação de serviços de estacionamento
e matérias de interesse local nas quais se consubstancia uma relação jurídica de consumo. Demonstra-se a caracterização da relação de consumo e seus reflexos como a vulnerabilidade do consumidor
e a necessidade de harmonização. A questão do tempo de tolerância é analisada em seus aspectos
jurídicos a partir dos quais se justifica a positivação por meio da referida norma municipal, que
estaria de acordo com os preceitos da Constituição da República de 1988, conforme recente decisão
do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Em análise da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal extraem-se argumentos, fundamentos e posicionamentos que robustecem
a tese da constitucionalidade da imposição de tempo de tolerância apesar de que a corte constitucional ainda não tenha se manifestado diretamente sobre essa questão em específico, mas apenas de
modo tangencial em outros julgamentos sobre leis que versavam sobre outros aspectos do serviço de
estacionamento como a questão da cobrança fracionada e precificação.
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ABSTRACT
The presentstudyanalyzestheconstitutionalityof Municipal Law 6,133/2016 of São Luís/MA, basedonthejurisprudenceoftheCourtof Justice oftheStateof Maranhão, as well as decisionsofthe Federal
SupremeCourtontheregulationofparkingservicesandmattersof local interest in which a legal relationofconsumptionconsubstantiates. It shows thecharacterizationoftherelationofconsumptionand
its reflexes as thevulnerabilityoftheconsumerandtheneed for harmonization. The questionof time
oftoleranceisanalyzed in its legal aspectsfromwhichthelegislationisjustifiedbymeansofsaid municipal norm, whichwouldbe in accordancewiththepreceptsofthe Constitution oftheRepublicof 1988,
accordingtorecentdecisionoftheCourtof Justice oftheStateof Maranhão. In ananalysisofthejurisprudenceofthe Federal SupremeCourt, arguments, foundamentsandpositionsthatstrengthentheconstitutionalitythesisoftheimpositionoftolerance time are extracted, althoughtheconstitutionalcourthasnotyetmanifesteditselfdirectlyonthisspecificissue, butonly in a waytangential in otherjudgmentsaboutlawsthatdealtwithotheraspectsofthe parking servicesuch as theissueoffractional chargeandpricing.
Keywords: Parking. Consumer Law. Constitutional. Maranhão. Jurisprudence.

1 INTRODUÇÃO
Os serviços de estacionamento como depósito e guarda de veículos consubstancia uma relação jurídica de consumo na qual há claramente um consumidor – o proprietário do veículo que o deixa sob a guarda de determinado estabelecimento – e o fornecedor, que mediante remuneração exerce o serviço e se
torna responsável pela guarda e segurança do patrimônio ali deixado. Daí deflui
uma série de normas que tutelam essa relação jurídica como o reconhecimento
da vulnerabilidade do consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor e a
necessidade de harmonização das relações entre esses polos que apesar de estar
em polos opostos, devem convergir para a constante melhoria do mercado e das
relações de consumo.
Tais serviços foram e são constantemente objeto de questionamentos judiciais seja sobre sua natureza ou regramento. Inclusive o tema da responsabilidade
objetiva, apesar de já constar expressamente previsto no Código de Defesa do Consumidor, foi fixado em súmula de jurisprudência dominante do Superior Tribunal
de Justiça que pacificou o entendimento sobre a questão.
Ademais, para além da legislação federal geral que é o códex consumerista, existem normas em estados federados e municípios que também regulamentam
aspectos específicos da prestação de serviços de estacionamento. Várias dessas legislações chegaram a ser questionadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
e a partir da análise desses julgados fazemos um paralelo com a recente decisão
do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que declarou a
constitucionalidade da Lei Municipal nº 6.113/2016 do Município de São Luís.
A aparente colisão de princípios constitucionais e regras de competência
legislativa foram analisados para chegar-se à devida conclusão acerca da constitucionalidade da estipulação de tempo mínimo de tolerância, com base no ordenamento jurídico vigente.
222

Revista da ESMAM, São Luís, v.12, n.13, p. 221-240, jan./jun. 2018

2 OS SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO COMO RELAÇÃO DE CONSUMO
Da leitura dos artigos 2º e 3º do estatuto consumerista resta clara a existência de relação de consumo entre os sujeitos usuários do serviço de estacionamento e o estabelecimento que exerce a atividade.
Para Tartuce (2014, p. 75) “o principal qualificador da condição de consumidor é que deve ser destinatário final do produto ou serviço”. É o que ocorre
no serviço de guarda de veículo que é prestado ao consumidor pela empresa de
estacionamento, que geralmente está atrelada ou localizada próxima a outro empreendimento comercial. Enquadra-se no conceito de fornecedor, pois, conforme
ensina Tartuce (2014, p. 70) “Na verdade, o que interessa mesmo na caracterização
do fornecedor ou prestador é o fato de ele desenvolver uma atividade, que vem a
ser a soma de atos coordenados para uma finalidade específica”, que é a atividade
de guarda de veículos.
Para conceituar contrato, utilizamo-nos dos ensinamentos de Maria Helena Diniz, que o coloca como:
[...]o acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as
partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial. (DINIZ, 2007, p.14).

Carlos Roberto Gonçalves (2004, p. 2) define o contrato como sendo “um
acordo de vontades, na conformidade da lei, e com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar ou extinguir direitos”.
Nessa relação o fornecedor responde inclusive de forma objetiva por dano
ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento, conforme entendimento do
artigo 14 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e Súmula nº 130
do Superior Tribunal de Justiça.
A defesa do consumidor é direito fundamental do cidadão, dever do Estado e princípio geral da ordem econômica, de acordo com os artigos 5º, inciso XXXII
e 170, inciso V, da Constituição Federal, tendo como objetivo assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social.
Dessa maneira, configura-se a natureza cogente das normas do Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista a ordem pública e interesse social, na forma do artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor.Como norma principiológica, irradia efeitos em todo o ordenamento jurídico infraconstitucional, tratando-se
de verdadeira norma geral, prevalente sobre as demais, conforme assevera Luiz
Antonio Rizzato Nunes:
A Lei n. 8.078 é norma de ordem pública e de interesse social, geral e principiológica, o que significa dizer que é prevalente sobre todas as demais
normas especiais anteriores que com ela colidirem. As normas gerais
principiológicas, pelos motivos que apresentamos no início deste trabalho ao demonstrar o valor superior dos princípios, têm prevalência sobre
as normas gerais e especiais anteriores. (RIZZATO NUNES, 2007, p. 91).
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Destaca-se ainda que, a relação que envolve fornecedor e consumidor
deve ser pautada pelo reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, decorrente da fragilidade do consumidor em geral, que o coloca
em patamar de desigualdade na relação ao fornecedor e que pode ser percebida,
segundo Schimitt (2014, p. 207), sob pelo menos quatro enfoques: vulnerabilidade
informacional, vulnerabilidade técnica, vulnerabilidade jurídica e a vulnerabilidade fática.
Além do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, outros princípios norteiam o aparato normativo consumerista como a harmonia, equilíbrio
dos interesses e boa-fé, como preceitua o artigo 4º, incisos I, III e IV, e art. 6º, inciso
IV, do Código de Defesa do Consumidor.
3 ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO DO CONSUMIDOR E DA
LIVRE INICIATIVA
Alexy (2008), em sua Teoria dos Direitos Fundamentais, acredita na inexistência de princípios absolutos. Mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana, por sua própria condição principiológica, deve ser relativizado se contraposto à igual dignidade de um terceiro, sendo admissível, todavia, uma prevalência no âmbito valorativo do princípio da dignidade da pessoa humana se colidente
com outros direitos fundamentais. Ainda segundo esse autor, a existência de um
princípio absoluto seria oposta à ideia de direitos fundamentais, pois até onde
alçasse esse princípio absoluto, não poderiam existir direitos fundamentais já que
as normas de direitos fundamentais não poderiam opor limites a ele.A exigência
de sopesamento decorreria da relativização em face das possibilidades jurídicas,
como uma máxima da proporcionalidade, funcionando como mandados de otimização perante as possibilidades fáticas e jurídicas.
Prevista no artigo 170, IV, da Constituição Federal de 1988 como um dos
princípios gerais da ordem econômica, a proteção à livre concorrência se mostra
fundamental, principalmente, devido à sua ligação com o princípio da livre iniciativa: enquanto este possui forte ligação com uma noção de liberdade política,
a primeira atua na possibilidade de os agentes econômicos poderem exercer suas
atividades sem embaraços jurídicos criados pelo Estado, dentro de determinado
mercado, objetivando a produção, circulação e consumo de bens e serviços.
Todavia, com o intuito de preservar a manutenção de outro princípio
constitucional tão estimado em nosso ordenamento jurídico, qual seja, a isonomia,
a CF/88, em seu artigo 173, §4º, reforçando a importância da livre concorrência,
opta pela limitação legal de seu alcance. Assim, embora o ordenamento jurídico
brasileiro preze pela livre manifestação da liberdade de iniciativa, deve a lei, todavia, reprimir qualquer abuso de poder econômico que visar à dominação dos
mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.
Nesta esteira, a defesa do consumidor se mostra como uma face da mes224
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ma moeda, na medida em que também compõe o rol de princípios gerais da ordem
econômica do artigo 170 da CF/88. Busca-se, portanto, harmonia entre os elementos que cuidam da ordem econômica e financeira do país e a proteção ao direito
do consumidor, reconhecidamente a parte mais frágil da relação de consumo, em
razão, sobretudo, de sua hipossuficiência técnica.
4 ANÁLISE DA DECISÃO DO TJMA E DECISÕES DO STF
Em 09/08/2016 foi sancionada a Lei Municipal n° 6.113/2016, projeto de
autoria do Vereador Pavão Filho, que estabelece:

Art. 1º Fica estabelecido que os usuários do serviço de estacionamento
privado do Município de São Luís ficam isentos da cobrança de taxas,
tarifas e afins nos primeiros 30 (trinta) minutos que permanecerem nesses estabelecimentos, devendo ser iniciada a cobrança de quaisquer ordem somente após esse período.
Parágrafo único. Inclui-se no conceito de usuário os proprietários ou
condutores de veículos automotores.
Art. 2º Em caso de descumprimento desta Lei, qualquer pessoa poderá
acionar a Secretaria Municipal de Fazenda de São Luis que tomará as
devidas providências.
Art. 3º Persistindo o descumprimento, a Secretaria supracitada determinará multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à empresa
infratora.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Em sessão de julgamento do dia 28 de fevereiro de 2018, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão por maioria de votos, e, de acordo com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgou improcedente a Ação Direta
de Inconstitucionalidaden° 0008465-86.2016.8.10.0000 (048847/2016), revogando a
medida cautelar anteriormente concedida que suspendia a eficácia da lei, declarando assim sua constitucionalidade em sede de controle concentrado, com eficácia geral erga omnes:
ACÓRDÃO Nº 219295/2018 TRIBUNAL PLENO.
SESSÃO DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 000846586.2016.8.10.0000 (048847/2016) - SÃO LUÍS REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS – ABRASCE ADVOGADOS: ÍTALO FÁBIO AZEVEDO, JOSÉ RICARDO PEREIRA LIRA
E SÉRGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA REQUERIDO: CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO LUÍS RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE
RIBAMAR FROZ SOBRINHO
EMENTA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL
N.º 6.113/2016. LEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. ESTACIONAMENTO PRIVADO. SHOPPING CENTER. ISENÇÃO DA COBRANÇA DE TAXAS, TARIFAS E AFINS NOS PRIMEIROS 30 (TRINTA) MINUTOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PRIVADO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS. DIREITO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE MA-
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TÉRIA DE INTERESSE LOCAL (ART. 30, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Sobre a legitimidade ativa ad causamda Requerente, cumpre ressaltar
que a mesma já defendeu, junto ao Supremo Tribunal Federal, o interesse dos seus associados referente à cobrança por serviço de estacionamento em locais privados. (AI 730856 AgR, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 06-06-2014 PUBLIC 09-06-2014)
2. Na espécie, o assunto “período mínimo de gratuidade nos estacionamentos privados do Município de São Luís/MA”, ou seja, a exploração
da atividade de estacionamento em imóvel privado, constitui matéria
atinente ao Direito do Consumidor, portanto, de competência concorrente entre União e Estados, nos termos do art. 24, inciso VIII da Carta
Magna, inclusive residualmente aos Municípios, haja vista a possibilidade destes regularem matérias de interesse local, conforme disposto
no art. 30, inciso I da Constituição Federal.
3. A matéria ora debatida na presenteADin não viola o direito de propriedade, mas sim diz respeito às relações entre as pessoas que se dirigem aos shoppings centers,com a intenção de efetuar compras, e aos
proprietários das respectivas lojas, restando evidente a relação consumerista.
4. Assim, deve ser levado em consideração o princípio da função social
da propriedade, mormente nos casos das relações de consumo, que no
caso em apreço, de um lado temos a propriedade e do outro, aquele
que encontra em estado de vulnerabilidade, que é o consumidor, onde
se inclui o idoso e a pessoa com deficiência, não podendo desta forma
ficar a mercê da arbitrariedade dos proprietários de estacionamentos
privados, utilizando de forma incorreta o direito de propriedade sem a
observância de sua utilização em respeito ao seu princípio social.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade improcedente. Maioria.

Conforme asseverou o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão no
julgamento da ADI n° 0008465-86.2016.8.10.0000 (048847/2016), o estabelecimento
de tempo mínimo de tolerância visa regular a função social da propriedade, em
decorrência do princípio da vulnerabilidade do consumidor, equilibrando uma
relação faticamente desigual.É essa desigualdade que precisa ser normativamente
tutelada, diferente de normas que ferem a isonomia e, portanto, devem ser declaradas inconstitucionais, conforme exemplo do ilustre professor Luís Roberto
Barroso:

A inconstitucionalidade material expressa uma inconstitucionalidade
de conteúdo, substantiva entre a lei ou ato normativo e a Constituição.
Pode traduzir-se no confronto com uma regra constitucional (...) ou com
princípio constitucional, como no caso de lei que restrinja ilegitimamente a participação de candidatos em concurso público em razão do sexo
ou idade (arts. 5º, caput e 3º, IV), em desarmonia com o mandamento da
isonomia. (BARROSO, 2004, p. 29).

O poder público pode limitar o interesse particular em benefício do interesse público observando a função social da propriedade. Ademais, é imperioso
que o Estado atue em determinadas relações para garantir justiça e pacificação
226
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social. Se não houvesse limite à iniciativa privada não haveria limites para construções em áreas ambientais, ou mesmo gabarito máximo de altura para construções
na área urbana. Não haveria sanção para quem dirige sob efeito de álcool – haja
vista estar em exercício de seu direito de ir e vir. Não haveria necessidade de se
expedir licenças específicas para exploração de determinadas atividades, como revenda de combustíveis, ou mesmo exploração de recursos minerais e do solo. Dessa forma fizeram os edis de São Luís, trazendo equilíbrio jurídico para uma relação
faticamente desigual, harmonizando as relações de consumo fixando um tempo
razoável para que o consumidor de fato possa exercer seu livre direito de escolha
em apenas transitar pelo local, ou efetivamente consumir o serviço ofertado. Nesse
sentido, o STF já reconheceu a constitucionalidade de leis municipais que determinavam tempo mínimo para atendimento em fila de banco, limitando a livre iniciativa impondo obrigações em benefício do interesse público e no intuito de harmonizar a relação consumerista, ante a desigualdade e desequilíbrio existente entre
consumidor e fornecedor (vide Repercussão Geral em Recurso Extraordinário n°
610.221/SC, RE 559650 AgR/MT, AI 568674 AgR/RJ, ARE 715138 AgR/ MT).
Sobre a questão do tempo de tolerância nos estacionamentos e a respectiva constitucionalidade de normas nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal ainda não examinou a matéria.
Leis atacadas tratavam de outras matérias como valor de hora e fração,
diferente, portanto,do que versa a Lei Municipal n° 6.113/2016. A ADI 4862/PR,
na qual a ABRASCE figurou como amicuscuriae no STF e utilizou como fundamento em sua ADI perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, versou sobre
“cobrança proporcional ao tempo efetivamente utilizado por serviços de estacionamento privado” estipulando critérios para cobrança no valor da hora, diferente,
portanto, do objeto da lei Municipal n° 6.113/2016, não havendo que se falar em
discordância com a jurisprudência do STF, haja vista serem de matérias distintas.
O mesmo em relação a ADI 4.008/DF, que em verdade questiona a Lei
Distrital 4.067/2007, que estabelece critério de precificação do serviço de estacionamento proporcionalmente ao tempo de serviço, e declarou sua inconstitucionalidade por intervir no cálculo do preço, o que não faz a Lei Municipal n° 6.113/2016
de São Luís/MA.
Seu objeto é totalmente diverso das alegadas decisões do STF nos autos
das ADIs n° 451/RJ, 4.008/DF, e 4.862/PR como veremos com a análise dos dispositivos de cada uma das leis atacadas e o motivo da declaração de sua inconstitucionalidade.
Primeiramente, a Lei 16.785/2011, do Estado do Paraná questionada na
ADI n° 4.862/PR previa:
Art. 1°. Fica assegurada aos consumidores usuários de estacionamento
de veículos localizados no âmbito do estado do
Paraná, a cobrança proporcional ao tempo de serviço efetivamente prestado para a guarda do veículo, devendo a proporcionalidade ser calculada de acordo com a fração de hora utilizada, sem prejuízo dos demais
direitos em face aos prestadores do serviço.
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Art. 2°. O cálculo do serviço de estacionamento deverá ser feito de acordo com a efetiva permanência do veículo, sendo que:
§ 1º. Para a primeira hora de estadia, fração para o cálculo do valor do
serviço não deverá ultrapassar 30 (trinta) minutos. (Revogado pela Lei
17507 de 11/01/2013)
§ 2º. Para cada hora subsequente, o valor cobrado não deverá exceder
30% do valor pago pela primeira hora. (Revogado pela Lei 17507 de
11/01/2013)
§ 3º. Para o caso de estadia para determinado período do dia, bem como
diárias e mensalidades, poderá ser fixado o valor aleatoriamente, independente da fração base para os demais cálculos. (Revogado pela Lei
17507 de 11/01/2013)
Art. 3°. O descumprimento desta lei acarretará em aplicação de multa
diária contada da data da autuação, podendo resultar na cassação do
alvará de funcionamento em caso de reincidência.
§ 1º. A multa que trata o caput deste artigo deverá ser destinada ao Fundo Estadual do Consumidor, observadas as disposições do § 2º do art.
4º, da Lei Estadual nº 14.975, de 28 de dezembro de 2005.
§ 2º. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei, estipulando
a multa a ser aplicada e o órgão responsável pela sua aplicação.
Art. 4°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

E posteriormente foi alterada, passando assim a constar:

Art. 2°. O cálculo do serviço de estacionamento deverá ser feito de
acordo com os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei 17507 de
11/01/2013)
I - para a primeira hora de estadia, fração para o cálculo do valor do serviço será de 30 (trinta) minutos; (Incluído pela Lei 17507 de 11/01/2013)
II - para as horas subsequentes, fração para o cálculo do valor do serviço
será de 15 (quinze) minutos. (Incluído pela Lei 17507 de 11/01/2013)
Parágrafo único. Para o caso de estadia para determinado período do
dia, bem como diárias e mensalidades, poderá ser fixado o valor aleatoriamente, independente da fração base para os demais cálculos. (Incluído pela Lei 17507 de 11/01/2013).

Dessa forma, são objetos diversos. A Lei Municipal n° 6.113/2016 de São
Luís/MA trata da tolerância, já a Lei 16.785/2011, do Estado do Paraná, posteriormente alterada pela Lei 17.507/2013, trata da forma de cálculo do valor do período
cobrado. São matérias distintas, não tendo o STF se manifestado sobre a temática
regulada pela lei ludovicense.
Também a LeiDistrital 4.067/2007, questionada nos autos da ADI n°
4.008/DF,não versa sobre tolerância, mas foi declarada inconstitucional por determinar a obrigatoriedade de critério de precificaçãodo serviço de estacionamento
proporcionalmente ao tempo de serviço:
Art. 1º. Fica assegurada aos clientes de estacionamento de veículos
pago, localizado no Distrito Federal, a cobrança proporcional ao tempo
do serviço efetivamente prestado para a guarda do veículo, devendo a
proporcionalidade ser calculada de acordo com a fração de hora utilizada.
§1º No cálculo do valor do serviço, a fração de tempo de uso de estacionamento inferior a 1 (um) minuto deverá ser desprezada.
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§2º O disposto no caput não elide outras vantagens e direitos oferecidos
ao consumidor pelo prestador dos serviços.
Art. 2º. O descumprimento desta Lei ensejará a aplicação de multa no
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de infração, retroativa à data
de início do cometimento da ilicitude, a ser constatada pelo órgão responsável pela fiscalização dos direitos do consumidor, cumulada com a
cassação do alvará de funcionamento, no caso de reincidência.
Art. 3º. Fica assegurada, pelo período de duas horas, a gratuidade para
pessoas idosas e portadoras de necessidades especiais, até o limite das
vagas existentes para essas categorias, no estacionamento ou garagem,
devendo ser renovada a gratuidade quando novamente disponibilizadas as referidas vagas.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Para a declaração da inconstitucionalidade, conforme asseverou o relator
em seu voto, reconheceu que ao estabelecer um preço ou forma de seu cálculo,
a lei estaria invadindo campo que só poderia ser regulado excepcionalmente, e
somente pela União, o que não ocorre com a Lei Municipal n° 6.113/2016 de São
Luís/MA:

Observei, então, que o controle de preços pelo Estado não é matéria
de direito civil, mas, sim, atinente ao direito econômico, com possíveis
reflexos na proteção ao consumidor, razão pela qual defendi o fortalecimento das competências estaduais, não reconhecendo que tivesse havido invasão da competência privativa da União.
5. Defendi, ainda, que a interferência do Estado na fixação de um preço
privado, salvo circunstâncias excepcionais, significa uma intromissão
inadequada no princípio da livre iniciativa, o que ensejaria o reconhecimento da inconstitucionalidade material da norma.
6. Por tais razões, voto pela procedência da ação, quer para declarar a
inconstitucionalidade formal da Lei distrital nº 4.067/2007, em respeito
à jurisprudência que parece ainda prevalecer nesta Corte, quer para reconhecer sua inconstitucionalidade material, por violação ao princípio
da livre iniciativa.

A Lei 1.748/1990 do Rio de Janeiro, questionada nos autos da ADI n° 451/
RJ também versa sobre tema distinto da Lei Municipal n° 6.113/2016 de São Luís/
MA, tendo sido declarada inconstitucional por prever a obrigação de manter empregados próprios nas entradas e saídas das dependências destinadas a tal fim e a
cercar o parqueamento ao ar livre, determinando:
Art. 1º - A pessoa física ou jurídica, independentemente do ramo de
sua atividade, que ofereça ao público área própria ou de terceiros, para
estacionamento de veículos automotores no Estado do Rio de Janeiro,
fica obrigada a manter empregados próprios nas entradas e saídas das
dependências destinadas a tal fim e a cercar o parqueamento ao ar livre.
[...]
Art. 4º - O detentor do estacionamento é o responsável pela guarda e
vigilância dos bens, respondendo pelos prejuízos decorrentes da falta
desse dever em caso de roubo ou furto.
Art. 5º - A indenização decorrente de roubo ou furto do veículo estacionado é de responsabilidade do detentor do parqueamento e deverá ser
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paga ao proprietário do bem, pelo valor de mercado na data do pagamento.
[...].

Importante observar os fundamentos e pontos pelos quais o STF determinou a inconstitucionalidade da lei fluminense:

Ementa: COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADI. LEI ESTADUAL QUE
ESTABELECE MEDIDAS DE SEGURANÇA EM ESTACIONAMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A Lei Estadual 1.748/1990,
que impõe medidas de segurança em estacionamento, é inconstitucional, quer por invadir a competência privativa da União para legislar
sobre direito civil (CF/88, art. 22, I), conforme jurisprudência consolidada nesta Corte, quer por violar o princípio da livre iniciativa (CF/88,
art. 170, par. único, e art. 174), conforme entendimento pessoal deste
relator, expresso quando do julgamento da ADI 4862, rel. Min. Gilmar
Mendes. 2. O artigo 1º da lei impugnada, ao obrigar tais empresas à
manutenção de empregados próprios nas entradas e saídas dos estacionamentos, restringe a contratação de terceirizados, usurpando, ainda, a
competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho
(CF/88, art. 22, I). 3. Ação julgada procedente. 4. Tese: 1. “Lei estadual
que impõe a prestação de serviço segurança em estacionamento a toda
pessoa física ou jurídica que disponibilize local para estacionamento é
inconstitucional, quer por violação à competência privativa da União
para legislar sobre direito civil, quer por violar a livre iniciativa.” 2. “Lei
estadual que impõe a utilização de empregados próprios na entrada e
saída de estacionamento, impedindo a terceirização, viola a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho.”

Assim, conforme claramente demonstrado, a jurisprudência do STF ainda
não se manifestou sobre a análise da questão de tolerância em estacionamentos,
mas sim sobre a questão de regulação de preço e normas de segurança nos autos
das ADIs n° 451/RJ, 4.008/DF, e 4.862/PR.
Ademais, importante observar o rico e didático voto do Ministro Edson
Fachin nos autos da ADI n° 451/RJ, mencionando a importância de observar detidamente o objeto da lei e não aplicar imediatamente tal entendimento. Afirma a
possibilidade de norma protetora dos consumidores regular determinados aspectos da relação, e é nesse sentido que o faz a Lei Municipal n° 6.113/2016:

O cerne da presente controvérsia não é inédito para a apreciação desta Suprema Corte, mais uma vez exigindo análise sobre o conteúdo de
legislação estadual, com a finalidade de definir se tal conteúdo invoca
competência privativa da União ou se está no âmbito da competência
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.
A norma estadual impugnada, ao contrário do que afirma a parte autora, regula a prestação de serviços, estatuindo obrigações e responsabilidades no contexto da regulação das relações de consumo, sendo,
portanto, matéria inserida no âmbito de competência concorrente, nos
termos do art. 24, V e VIII, da Constituição da República.
Resta nítido, portanto, como primeira premissa aqui posta, que se trata
de legislação regulamentadora de relações de consumo, porquanto mesmo diante de uma análise menos verticalizada, em termos de compreensão hermenêutica, já é possível chegar à conclusão de que se consubs-
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tancia em norma concretizadora da proteção ao consumidor usuário do
serviço de guarda de veículos.
A repartição de competências é característica fundamental em um Estado federado para que seja protegida a autonomia de cada um dos seus
membros e, por conseguinte, a convivência harmônica entre todas as
esferas, com o fito de evitar a secessão. Nesta perspectiva, esta distribuição pode se dar em sentido horizontal ou vertical, levando em conta a
predominância dos interesses envolvidos.
Repartir competências compreende compatibilizar interesses para reforçar o federalismo em uma dimensão realmente cooperativa e difusa,
rechaçando-se a centralização em um ou outro ente e corroborando para
que o funcionamento harmônico das competências legislativas e executivas otimizem os fundamentos (art. 1º) e objetivos (art. 3º) da Constituição da República.
Nesse contexto, a proteção ao consumidor, em sentido mais amplo, está
em sintonia com a proteção à livre iniciativa e à ordem econômica, resguardando o direito fundamental da propriedade e de sua função social, no modelo de Estado Social e Democrático de Direito.
Ao construir uma rede interligada de competências, o Estado se compromete a exercê-las para o alcance do bem comum e para a satisfação
dos direitos fundamentais. E nesse contexto, é necessário avançar do
modo como a repartição de competências há tempos é lida – a partir de
um modelo estanque que se biparte no sentido horizontal ou vertical, ou
ainda, em competência legislativa ou administrativa – para um modelo
em que o princípio informador seja a máxima efetividade dos direitos
fundamentais como critério de distribuição destas competências.
E não se está aqui a afirmar que a sistemática de repartição de competências não seja relevante para o Estado Federal brasileiro, mas não
pode ser visto como único princípio informador, sob pena de resultar
em excessiva centralização de poder na figura da União.
E esta centralização leva a que Estados, Distrito Federal e Municípios,
embora igualmente integrantes da República Federativa do Brasil, conforme comando normativo disposto no art. 1º, da Constituição da República, tenham suas respectivas competências sufragadas, assumindo um
papel secundário na federação brasileira, contrariamente ao determinado pelo Texto Constitucional.
Determinando-se a igualdade e equilíbrio entre os entes federativos, a
Constituição ressalta a necessidade de maximização do exercício destas
competências para que o Estado cumpra seu desiderato de pacificação e
satisfação social. É este novo olhar que se propõe a partir da ordem inaugurada pela Constituição Federal de 1988. Uma mirada voltada para: a
otimização da cooperação entre os entes federados; a maximização do
conteúdo normativo dos direitos fundamentais; o respeito e efetividade
do pluralismo com marca característica de um Estado Federado.
E nesses múltiplos olhares, o meu direciona-se para uma compreensão
menos centralizadora e mais cooperativa da repartição de competências no federalismo brasileiro. Assim sendo, partindo da premissa de
que a norma impugnada insere-se no âmbito do direito do consumidor,
entendo caracterizada a competência concorrente fixada no art. 24, V e
VIII, da Constituição Federal, para compreender a legislação local protetiva, ora questionada, como densificação da proteção das relações de
consumo e do próprio usuário-consumidor.
Diante do exposto, por rejeitar, tanto o argumento da competência privativa da União, quanto o argumento da ofensa aos direitos fundamenRevista da ESMAM, São Luís, v.12, n.13, p. 221-240, jan./jun. 2018
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tais invocados (especialmente à propriedade e à livre iniciativa), julgo
IMPROCEDENTE o pedido desta ação direta de inconstitucionalidade.
É como voto.

Portanto, o disposto na Lei Municipal se coaduna com o entendimento esposado pelo eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin, consubstanciando-se em norma de interesse local, protetiva aos direitos e interesses
dos consumidores.
Tal entendimento ecoou no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
que entendeu pela plena constitucionalidade da Lei Municipal n° 6.113/2016 em
decorrência de seu caráter consumerista e visando a compatibilização de princípios constitucionais como a defesa do consumidor, a garantia da livre iniciativa
e a função social da propriedade. Entender de modo diverso seria desrespeitar o
entendimento da corte estadual, bem como querer ir além do que já fora examinado pelo STF, criando interpretações e decisões judiciais que sequer versam sobre o
tema do caso em apreço.
Após a decisão do pleno do Tribunal de Justiça, a 5ª Câmara Cível, em
processo de agravo de instrumento que havia suspenso os efeitos inter partes da
aplicação da lei municipal, reconheceu os efeitos vinculantes e imediatos da decisão do pleno e assim decidiu:
QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800700-31.2016.8.10.0000 – SÃO
LUÍS
Agravantes: Constroem-Construções e Empreendimentos do Maranhão
Ltda e W Empreendimentos ltda.
Advogados: Bruno Saulnier de Pierrelevee Vilaça (OAB/MA 11.502) e
outros
Agravado: Município de São Luís
Relator: Des. José de Ribamar Castro
(...)
Por isso, entende-se que o exame da pretensão recursal resta prejudicado,
vez que foi proferido Acórdão nº 219295/2018, que julgou improcedente por maioria a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 048847/2016,
vez que abrange o pleito do presente agravo de instrumento, qual seja
a suspensão dos efeitos da Lei 6.113/2016, que estabelece isenção de
pagamento dos 30 (trinta) primeiros minutos para usuários de estacionamento privado, alegando ser inconstitucional.
Nesse contexto, com a superveniência do Acórdão nº 219295/2018, o
presente agravo de instrumento perdeu o objeto, restando prejudicado
o exame da pretensão deduzida pelos agravantes no sentido de obter a
reforma da decisão hostilizada.
(...)
No que toca ao pedido formulado para que seja afastado o efeito vinculante do julgamento do Acórdão nº 219295/2018 que reconheceu a constitucionalidade da lei nº 6.113/2016 do Município de São Luís, para que
seja ratificada a liminar concedida no presente agravo de instrumento,
entendo deve ser indeferida.
Anota-se que o artigo 102, §2º, da Constituição Federal/1988 criado pela
EC n. 3/93, estabelece que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou
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ato normativo, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante aos
demais órgãos do Poder Judiciário a ao Poder Executivo, norma esta
extensiva e aplicável à hipótese em tela.
Ademais, verificada a similitude fática da hipótese dos autos, resta prejudicada em razão do precedente formado pelo Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 048847/2016, considerando a competência da corte uniformizadora
da jurisprudência estadual, necessário prestigiar a segurança jurídica e
evitar decisões conflitantes.
Ante tais considerações, e atento ao texto legal previsto no art. 932, inc.
III, do CPC/2015, indefiro o pedido para afastar o efeito vinculante, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, face a perda de objeto
e revogo a liminar anteriormente concedida.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 09 de março de 2017.
Desembargador José de Ribamar Castro
Relator

Tal decisão encontra-se inclusive amparada por precedentes do Supremo
Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. INVESTIGADORES DE POLÍCIA. LEI ESTADUAL 6.053/99.
PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DO CONCURSO. VÍCIO FORMAL
DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE DECRETO PRORROGANDO A VALIDADE DO CERTAME.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 DO STF. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO
EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. 1. A repercussão geral pressupõe
recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e
processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente,
se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no
caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 2. A Súmula 279 do
STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame
de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem
constitucional. 4. A alegação de ofensa a dispositivo infraconstitucional
não dá ensejo ao cabimento do recurso extraordinário. 5. Ademais, o
recurso extraordinário é inadmissível quando carecer de fundamentação suficiente capaz de demonstrar a exata compreensão da lide, ante
a vedação da súmula 284 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia”. 6. Configura principio básico da
disciplina do recurso extraordinário o dever de o recorrente fundamentar adequadamente o recurso que se quer ver apreciado, por isso que
deixando de fazê-lo resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal, o que, à luz do § 1º do artigo 317 do RISTF,
ocasiona o não-conhecimento do recurso interposto. Precedentes: RE n.
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583.833-AgR, Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe
de 1º.10.10; AI n. 744.581-AgR, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE,
2ª Turma, DJe de 21.5.10; RE n. 458.161-AgR, Relator o Ministro EROS
GRAU, 2ª Turma, DJe de 1.1.08; AI n. 615.634-AgR, Relator o Ministro
CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 18.12.06; AI n. 585.140-AgR, Relator o Ministro GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ de 6.6.06. 7. In casu,
o acórdão recorrido assentou: “EMENTA: APELAÇÃO INTERPOSTA
PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, DECADÊNCIA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADORES DE POLÍCIA. CONVERSÃO
DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. CANDIDATOS
APROVADOS AGUARDADANDO NOMEAÇÃO. EVENTUAL PRETERIÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRORROGAÇÃO DO CONCURSO. ATO DISCRICIONÁRIO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO (ART. 37,
III, DA CF/88). LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE PRORROGOU O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. VÍCIO FORMAL.
INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 6.053/99 FRENTE AOS 63, P. ÚNICO,
I, III E IV E ART. 91, II E V, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO (ARTS. 2º E 61, II, ‘A’ E ‘C’, DA CF/88). PRONUNCIAMENTO DO PLENÁRIO DO STF NO MESMO SENTIDO. DESNECESSIDADE DE SUBMETER AO PLENO. P. ÚNICO DO ART. 481,
DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA.
MÉRITO PREJUDICADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ADEMIR ANTÔNIO DEPRÁ E OUTROS.
PREJUDICADA. DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO […] 8. Sendo de competência privativa do chefe do
executivo tratar de matérias atinentes à organização administrativa e
provimento de cargos do Poder Executivo, flagrante a inconstitucionalidade formal da Lei parlamentar nº 6.053/93, por vício de iniciativa.
[…] APELAÇÃO INTERPOSTA POR ADEMIR ANTÔNIO DEPRÁ- 12.
Em razão da declaração de inconstitucionalidade antes referida, e por
se apresentar como questão prejudicial à pretensão de direito material,
nega-se provimento ao recurso.” 8. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(STF. AI 830040 AgR / ES - ESPÍRITO SANTO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento:
19/03/2013 Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 10-04-2013 PUBLIC 11-04-2013).

Assim, eventuais decisões anteriores em controle incidental de constitucionalidade restaram prejudicadas, haja vista a perda de objeto. Dessa forma, a
decisão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão possui eficácia
geral, gerando efeitos imediatos e erga omnes, inclusive com efeitos extunc - conforme entendeu expressamente em sua sentença a magistrada da 1ª Vara da Fazenda
Pública de São Luís/MA nos autos do processo n° 0863910-53.2016.8.10.0001.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atribuir à questão da tolerância dos 30 minutos como matéria de direito
civil seria rechaçar o caráter de consumo de diversas legislações por todo o país
como leis de meia-entrada para professores e diversas outras categorias. Como
asseverou o Ministro Alexandre de Moraes em seu voto na ADI n° 4008/DF:
Se nós entendermos o Direito Civil como dez, vinte anos atrás, quando
não havia subdivisões do Direito, entre elas a do Direito do Consumidor, tudo será competência da União. Então, eu ressalvo o meu posicionamento.

A competência municipal para disciplinar a matéria em questão tem amparo no art. 30, incisos I e II, e no parágrafo único do art. 170, ambos da Constituição Federal, que assim dispõem:
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
[...].
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
[...].
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Com efeito, o sobredito diploma legal disciplina assunto de interesse predominantemente local, além de consubstanciar exercício da competência legislativa suplementar, visto que regulamenta as relações de consumo locais, objetivando
a proteção dos usuários do serviço de estacionamento disponibilizado pelos estacionamentos particulares em São Luís. Nessa linha, dos julgados do Supremo
Tribunal Federal:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Farmácia. Horário de
funcionamento. Competência municipal. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que os Municípios
são competentes para fixar o horário de funcionamento de farmácias e
drogarias, o que não implica em violação aos princípios constitucionais
da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e da defesa do
consumidor. 2. Agravo regimental não provido. (AI 629125 AgR, rel.
Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 30/08/2011).

Bem como:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Competência legislativa dos Municípios. Tempo de espera. Atendimento.
Agências bancárias. Assunto de interesse local. Normas de proteção ao
consumidor. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de
que os Municípios detêm competência para legislar sobre o tempo máximo de espera por atendimento nas agências bancárias, uma vez que
essa questão é de interesse local e diz respeito às normas de proteção das
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relações de consumo, não se confundindo com a atividade-fim das instituições bancárias. [...] (Agravo Regimental em Agravo de Instrumento
nº 495187/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJU 11/10/2011).

E nem se diga que tal regulamentação viola o direito de propriedade,
tampouco os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, notadamente
porque não houve limitação do preço a ser cobrado pelos estabelecimentos comerciais, tendo o diploma legal apenas determinado o período de tolerância em estacionamentos privados, evitando-se, ademais, o enriquecimento ilícito dos prestadores do serviço.
In casu, porém a mencionada norma municipal não possui qualquer indicativo de vício de inconstitucionalidade formal ou material, posto inexistir qualquer apontamento no sentido da inobservância do devido processo legislativo
quando de sua elaboração, bem como porque nela tutelados, em obediência ao
princípio da proporcionalidade, os interesses e direitos dos consumidores, quando disciplinado o período de tolerância, de 30 (trinta) minutos, em estacionamentos privados no Município de sua competência. Até então, pois, os consumidores
locais encontravam-se sujeitos ao pagamento de serviço do qual não usufruíam.
Sendo assim, infere-se que a norma municipal não restringiu, de modo algum, o
direito de usar, gozar e fruir da propriedade particular, tampouco interferiu na
livre iniciativa privada e na livre concorrência, uma vez que somente positivou, de
modo adequado e proporcional, o período de tolerância mínimo a ser concedido
em estacionamentos privados.
Em verdade, ao regulamentar o período de tolerância dos estacionamentos rotativos particulares, a Lei Municipal cuidou de positivar, de maneira suplementar ao Código de Defesa do Consumidor, assunto de notório interesse local,
em consonância ao disposto na Constituição da República.
Nesse norte, frisa-se que a norma municipal possui o intuito de proteger
a parte hipossuficiente do microssistema de proteção ao consumidor, considerando a imposição de que a cobrança efetuada pelos estabelecimentos privados seja
feita em consonância com o serviço prestado. Gize-se que, em momento algum,
a norma municipal tratou de “tabelar” o preço praticado pelos estacionamentos
situados em seu território, elencando limites ou preços mínimos ou máximos ao
tarifário particular, ou interferiu na gerência das empresas privadas. Apenas e tão
somente estabeleceu um período mínimo de tolerância, o que, inclusive, já é uma
prática habitual em empreendimentos desse tipo. Percebe-se, desse modo, que a
Lei nº 6.113/2016 do Município de São Luís, no tocante ao objeto da impugnação,
não ofende a livre iniciativa e a livre concorrência, ou o direito à propriedade privada, versando, de modo suplementar, acerca de interesse local atinente às relações de consumo, matéria esta sobre a qual se encontram os municípios autorizados a legislar.
No mesmo sentido, seguem arestos de tribunais de justiça:
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APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI A COBRANÇA FRACIONADA EM ESTACIONAMENTOS PARTICULARES. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 30, INC. I. LEI
MUNICIPAL QUE NÃO RESTRINGE O DIREITO DE PROPRIEDADE
MAS REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DE ESTACIONAMENTO, ATENDIDAS AS PECULIARIDADES LOCAIS E O DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ORDEM
ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART.
170, CAPUT. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível em Mandado de Segurança nº 2012.009491-8, de Itajaí, rel. Des. Nelson Schaefer Martins, j.
21/08/2012).

Dessa forma, percebe-se que não houve vício de constitucionalidade da
lei, apenas edição de norma que trata de assunto de interesse local, competência do
legislativo municipal, conforme dispõe o art. 30, I, da Constituição Federal.
Por fim, conforme pesquisa de campo realizada no ano de 2017 em um
shopping localizado na capital maranhense, buscou-se identificar o tempo de permanência médio dos frequentadores que vão aos shoppings e utilizam o serviço
de estacionamento.
Segundo o levantamento, elaborado entre os meses de outubro e dezembro do ano passado, houve um crescimento no número de pessoas que firmaram
o contrato de depósito em comento. Em outubro, dos 220.834 consumidores que
tiveram a guarda de seus veículos na estrutura do shopping, 8.834 pessoas permaneceram menos de 30 (trinta) minutos no local. Em novembro do mesmo ano, este
número aumentou para 11.800, e o número de visitantes também aumentou para
294.954. Já em dezembro, o número de consumidores que utilizaram o estacionamento teve um acréscimo de 35,08% em relação ao mês anterior, passando para
398.453, enquanto os visitantes que estiverem no local por menos de 30 (trinta)
minutos totalizam o número de 15.937 usuários.
Assim, conseguiu-se identificar que apenas 4%, em média, dos consumidores que utilizam o serviço de estacionamento, permanecem menos de 30 (trinta)
minutos no local, evidenciando que a vigência da referida lei municipal de São
Luís não terá o condão de prejudicar a atividade empresarial, a ponto de atingir,
significativamente, o patrimônio das administradoras de estacionamentos privados da capital do estado do Maranhão.
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