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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

Processo:  0846549-40.2020.8.20.5001

IMPETRANTE: CIRNE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA (SHOPPING 10)

IMPETRADO: DIRETOR GERAL DO PROCON NATAL, PROCON RN

 

                                                       DECISÃO   

Vistos, etc.

 

 impetrou Mandado de SegurançaCIRNE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Preventivo contra ato do DIRETOR GERAL DO PROCON-NATAL e do DIRETOR GERAL DO

 aduzindo, em síntese, que, é proprietária do denominado “ ”, o qual dispõePROCON/RN, Shopping 10
de estacionamento próprio, aberto ao público, mediante cobrança por tempo de uso, observadas as
exigências legais relativas às vagas para idosos e pessoas deficientes com comprometimento de
mobilidade. Afirma que se encontra na iminência de sofrer imposição de sanção pecuniária, decorrente da
fiscalização do cumprimento da Lei Municipal nº 617/2020, que alterou a Lei Municipal nº 6.747/2017; a
alteração operada pela primeira norma sobre esta última, determina a obrigatoriedade de concessão de um
tempo mínimo de 30 (trinta) minutos, “sem cobrança de estacionamento de veículos nas vagas ofertadas
(art. 1º), bem como, estabeleceu que ficará sob a responsabilidade dos Órgãos de Proteção e Defesa do

”.Consumidor a fiscalização do cumprimento da referida Lei, bem como da aplicação das sanções
Informa que a novel legislação fora publicada na data de 11/09/2020, bem como que a mídia local já tem
noticiado que os impetrados estão promovendo ações de fiscalização dos estacionamentos privados, sob o
pretexto de exigir o cumprimento da referida norma. Sustenta que a nova legislação municipal é
inconstitucional, na medida é que viola a competência legislativa da União. Em face disso, requereu a
concessão de medida liminar, visando compelir os impetrados a se abster de: a) fiscalizar o
estabelecimento “Shopping 10”, a pretexto de garantir o respeito e cumprimento da Lei Municipal nº
617/2020; e b) aplicar sanções de multa e de natureza administrativa, até o final julgamento do corrente 

. Juntou os documentos à exordial.writ

 

É o relatório. Decido.
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A pretensão liminar, que se busca no requerimento inicial, terá o seu exame realizado segundo o
disciplinamento posto no  art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, observando-se, por um lado, a relevância dos

 ( ) e, por outro, a  (motivos deduzidos na inicial fumus boni iuris possibilidade de ineficácia da medida
).periculum in mora

 

Para exame da relevância dos fundamentos postos na inicial, destaco que a controvérsia surgiu
porque a impetrante, proprietária de imóvel empresarial, que disponibiliza estacionamento próprio, aberto
ao público, mediante cobrança por tempo de uso, figura como possível objeto de fiscalização dos órgãos
estadual e municipal de defesa do consumidor, no que toca ao cumprimento da Lei Municipal nº
617/2020, cujo novo regramento prevê a cominação de sanções pecuniárias e administrativas, em razão da
não observância do período mínimo de gratuidade a ser conferido aos usuários de seu estacionamento.

 

A impetrante entende que o supracitado regramento municipal viola seu direito líquido e certo,
porquanto invade a competência legislativa privativa da União, relativa ao Direito Civil. Vejamos, pois,
os ditames pertinentes:

 

 

Lei Municipal nº 617/2020:

 

Art. 1º. Nos estabelecimentos que ofertam estacionamento mediante remuneração será
obrigatória  sem cobrança dea concessão de um tempo mínimo de 30 minutos,
estacionamento de veículos nas vagas ofertadas.

 

(...)

 

Art. 3º. Fica sob a responsabilidade dos Órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor
a fiscalização do cumprimento da presente Lei, bem como da aplicação das sanções.

 

 

Constituição Federal:

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico,
espacial e do trabalho. 
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Diante de tais dispositivos, entendo que o pleito liminar sob exame .merece parcial acolhimento

 

Com efeito, é perceptível, mesmo nesta análise perfunctória, que a legislação municipal
promulgada viola a norma constitucional acima invocada, quando trata de matéria de direito integrante da
competência legislativa privativa da União, a saber, direito civil. A normatividade do dispositivo não
pode, destarte, operar efeitos, uma vez que desprovida de constitucionalidade.

 

O Supremo Tribunal Federal, a propósito, já firmou jurisprudência acerca da
inconstitucionalidade das legislações regionais/municipais que normatizam situações semelhantes. Eis
alguns julgados:

 

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

. 2. O artigo 1º da lei impugnada, ao obrigar tais empresas à manutenção deMendes
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.” (ADI
451, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 08-03-2018 PUBLIC 09-03-2018).

 

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL QUE REGULOU PREÇO
COBRADO POR  . INCONSTITUCIONALIDADE FORMALESTACIONAMENTO
E MATERIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
a regulação de preço de    é matéria de direito civil, inserindo-se naestacionamento
competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I). Inconstitucionalidade
formal. Precedentes: ADI 4.862, rel. Min. Gilmar Mendes; AgR-RE 730.856, rel. Min
Marco Aurélio; ADI 1.623, rel. Min. Joaquim Barbosa. 2. Ressalva de entendimento
pessoal do relator, no sentido de que a regulação de preço na hipótese configura
violação ao princípio da livre iniciativa (CF/88, art. 170). Inconstitucionalidade
material. 3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma.
(ADI 4008/DF, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
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08/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 15-12-2017 PUBLIC
18-11-2017).

 

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI A COBRANÇA
FRACIONADA EM    PARTICULARES. DIREITO CIVIL.ESTACIONAMENTOS
COBRANÇA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGO 22, I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. (RE 744763 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, 1ª Turma,
julgado em 31/05/2019).

 

EMENTA: COMPETÊNCIA NORMATIVA – SHOPPING CENTER – 
  – COBRANÇA – DISCIPLINA LOCAL. Surge conflitanteESTACIONAMENTO

com a Constituição da República lei de unidade da Federação dispondo sobre isenção
do pagamento de   em shopping center. Precedentes: medida cautelar naestacionamento
ação direta de inconstitucionalidade nº 1.623/RJ, relator ministro Moreira Alves, e
ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.448/DF, relator ministro Sydney Sanches, nº
1.918/ES, relator ministro Maurício Corrêa, e nº 1.623/RJ, relator ministro Joaquim
Barbosa, com acórdãos publicados no Diário da Justiça de 5 de dezembro de 1997, 13
de junho de 2003, 1º de agosto de 2003 e 15 de abril de 2011, respectivamente. Ação
Direta de Inconstitucionalidade procedente. Inconstitucionalidade da Lei nº 13.348, de
3 de maio de 2005, do Estado de Santa Catarina, incluída a inserção referente às placas
de advertência aos usuários, isso considerado o arrastamento, nos termos do voto do
Relator. (ADI 3500/SC, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado
10/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2010 PUBLIC
29-10-2018).

 

Patente, portanto, a agressão ao dispositivo constitucional precitado, bem assim ao princípio da
livre iniciativa, também gizado na Carta Magna, em seus arts. 170, parágrafo único; e 174, , pelocaput
que, reconheço, por um lado, .a relevância dos motivos expostos na inicial

 

Concomitantemente, evidencia-se   em prejuízo daa possibilidade de ineficácia da medida,
impetrante, vez que seu estabelecimento, especificamente no respeitante ao estacionamento, figura entre
aqueles passíveis de arcar com as medidas sancionatórias previstas na legislação municipal ora vergastada
– de constitucionalidade, aparentemente duvidosa, acerca da qual não ainda se tem previsão de
questionamento.

 

Noutro pórtico, cabível lembrar que, fora da fiscalização estritamente vinculada ao estabelecido
no art. 1º, da Lei Municipal nº 617/2020, os órgãos de polícia administrativa municipais e estaduais
poderão, regularmente, desempenhar seus desideratos, o que justifica o parcial acolhimento do pedido
liminar da parte impetrante.  
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Isto posto,  pelo que determino que a partedefiro parcialmente o pedido de medida liminar,
impetrada, , abstenha-se de: a) fiscalizar o estabelecimento “ ”, somente node imediato SHOPPING 10
que respeita ao cumprimento do art. 1°, da Lei Municipal nº 617/2020, do Município de Natal; e b) aplicar
sanções de multa e de natureza administrativa, decorrentes das infrações vinculadas ao referido
dispositivo, até o final julgamento do corrente .writ

 

Saliento que os órgãos de polícia administrativa municipais e estaduais poderão, regularmente,
desempenhar seus demais desideratos fiscalizatório-consumeristas.

 

Notifique-se a parte impetrada para  cumprimento da presente decisão e prestar asimediato
informações de estilo,  Dê-se, em igual prazo, ciência do feito aos Sres.no prazo de 10 (dez) dias.
Procuradores Gerais do Município e do Estado para, querendo, ingressar no feito, a teor do que dispõe o
art. 7º, II, da LMS.

 

Decorrido o prazo sobredito, com ou sem respostas, vista dos autos ao Ministério Público.

 

Acostado, ou não, o parecer ministerial no prazo legal, conclusão para sentença.

 

Publique-se e cumpra-se.

 

 

NATAL  /RN, 21 de setembro de 2020.

BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS

 Juiz(a) de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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