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CONSTITUCIONAL  – Reexame
necessário  – Mandado  de  Segurança  –
Estacionamento  de  terminal  rodoviário  –
Cobrança pelo uso das vagas – Vedação
por  Lei  Municipal  –  Inadmissibilidade  –
Invasão de  competência  constitucional  da
União – Art.22, inciso I, da CF – Concessão
da  segurança  pelo  magistrado  “a  quo”  –
Conformidade com as decisões do STF –
Desprovimento do recurso.

-  A  regulamentação  do  uso  dos
estacionamentos  disponibilizados  por
estabelecimentos  comerciais  é  afeta,
privativamente, à competência legislativa da
União,  por  envolver  direito  civil,
especificamente  de  propriedade,  de
natureza  patrimonial,  consoante  previsão
da Constituição da República.

-  “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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V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos de agravo de instrumento acima identificados.

A C O R D A M, em Segunda  Câmara

Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar
provimento  à  remessa,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  súmula  de
julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  reexame  necessário  da  r.
sentença  de  f.99/101,  proferida  pelo  MM  Juiz  de  Direito  da  3ª  Vara  da
Fazenda  Pública  da  Comarca  de  Campina  Grande,  que,  nos  autos  do
mandado  de  segurança  impetrado  por  SOCICAM  ADMINISTRAÇÃO,
PROJETOS E  REPRESENTAÇÕES  LTDA em face  de  ato  praticado  pelo
SECRETÁRIO DO PROCON MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, concedeu
a segurança, para assegurar à impetrante o direito de proceder à cobrança
pelo uso do estacionamento do Terminal Rodoviário de Campina Grande.

Alega a empresa impetrante que administra
o terminal rodoviário daquela cidade por ter-se sagrado vencedora do certame
licitatório previsto no Edital – Concorrência nº 001/2013 que teve como objeto
a outorga da concessão de serviços públicos, em caráter de exclusividade de
operação,  administração,  manutenção,  exploração  comercial,  execução  de
reforma  e  implantação  do  sistema  de  tecnologia  da  informação  e
monitoramento dos terminais rodoviários de João Pessoa e Campina Grande.

Não foram interpostos recursos voluntários,
conforme certidão de f.104.

Sentença  sujeita  ao  duplo  grau  de
jurisdição.

Remetidos  os  autos  à  Procuradoria-Geral
de  Justiça,  manifestou-se  pela  confirmação  da  sentença,  opinando  pelo
desprovimento da remessa (fls.110/114).

É o relatório. 

V O T O

A impetrante ajuizou o presente mandamus
em face de ato do Coordenador Executivo do Procon Municipal, responsável
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pela notificação da empresa através da Circular Normativa nº 003/2015, do
Procon  Municipal  daquela  municipalidade,  oriunda  do  órgão  dirigido  pela
autoridade apontada como coatora,  determinando a proibição de cobrança
pela  utilização  do  serviço  de  estacionamento  oferecido  e,  em  caso  de
descumprimento, implicaria em cobrança de multa, tudo em face do contido
na Lei Municipal nº 5.746 de 13 de outubro de 2014, transcrevendo cujo texto
fora transcrito na circular normativa acima destacada.

Notificada,  a  autoridade  coatora  não
apresentou informações. Por sua vez, o Município, por Procurador Municipal,
apresentou  manifestação,  mas  o  fez  de  forma  intempestiva,  conforme
certificado às fls.98, não cabendo conhecimento.

O magistrado, acolheu o pleito exordial, ao
fundamento de que a matéria disciplinada pela lei local seria de competência
privativa da União, afigurando-se, portanto, inconstitucional a norma, por ferir
a regra constitucional de distribuição de competência.

Após atenta análise dos autos, tenho que a
sentença primeva deve ser integralmente mantida. 

A Lei municipal que embasou o ato coator,
à  toda  vista,  produziu  efeitos  concretos  que  atingiram  de  forma  direta  e
imediata a esfera jurídica da impetrante, daí a possibilidade de impetração do
writ. 

O  caso  em  análise,  ademais,  dispensa
dilação probatória, envolvendo matéria de direito, exclusivamente. 

Quanto  ao  mérito,  afigura-se  patente  a
invasão  de  competência  do  Poder  Legislativo  local,  que,  ao  dispor  sobre
prerrogativa de cobrança das vagas do terminal rodoviário da cidade pelo uso
dos  estacionamentos  dispensados  ao  consumidor,  acabou  por  disciplinar
matéria de natureza  civil,  adentrando, assim, na esfera privativa da União,
consoante previsão do art. 22, I, da Constituição da República. Confira-se:

“Art.  22.  Compete  privativamente  à  União  legislar
sobre:

I - direito civil,  comercial,  penal,  processual,  eleitoral,
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;”

Trata-se  claramente  de  questão  afeta  ao
direito de propriedade, de ordem patrimonial, não se confundindo, destarte,
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com  os  interesses  locais  que  demandam  regulamentação  pelo  legislativo
municipal. 

Nesse sentido,  em hipóteses idênticas,  já
se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
ESTADUAL.  ESTACIONAMENTO  EM  LOCAIS
PRIVADOS.  COBRANÇA.  IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA  AO  ART.  22,  I DA  CONSTITUIÇÃO.  Esta
Corte,  em  diversas  ocasiões,  firmou  entendimento  no
sentido  de  que  invade  a  competência  da  União  para
legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma
estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao
usuário  pela  utilização  de  estabelecimento  em  local
privado  (ADI  1.918,  rel.  min.  Maurício  Corrêa;  ADI
2.448,  rel.  Min.  Sydney  Sanches;  ADI  1.472,  rel.  min.
Ilmar  Galvão).  Ação  direta  de  inconstitucionalidade
julgada  procedente.  (ADI  1623,  Relator  (a):  Min.
JOAQUIM  BARBOSA,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
17/03/2011, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-
04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00011 RT v. 100, n.
909, 2011, p. 337-341)

Ainda:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DIRETA
DA  INCONSTITUCIONALIDADE  DA  EXPRESSÃO
"OU PARTICULARES"  CONSTANTE DO ART.  1º  DA
LEI  Nº  2.702,  DE  04/04/2001,  DO  DISTRITO
FEDERAL,  DESTE  TEOR:  "FICA  PROIBIDA  A
COBRANÇA,  SOB  QUALQUER  PRETEXTO,  PELA
UTILIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
EM  ÁREAS  PERTENCENTES  A  INSTITUIÇÕES  DE
ENSINO  FUNDAMENTAL,  MÉDIO  E  SUPERIOR,
PÚBLICAS  OU  PARTICULARES".  ALEGAÇÃO  DE
QUE  SUA  INCLUSÃO,  NO  TEXTO,  IMPLICA
VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DOS ARTIGOS 22, I, 5º, XXII,
XXIV e  LIV,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA PELA CÂMARA
LEGISLATIVA  DO  DISTRITO  FEDERAL:  a)  DE
DESCABIMENTO  DA  ADI,  POR  TER  CARÁTER
MUNICIPAL  A  LEI  EM  QUESTÃO;  b)  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  "AD  CAUSAM".  1.  Não
procede  a  preliminar  de  descabimento  da  ADI  sob  a
alegação de ter o ato normativo impugnado natureza de
direito municipal. Argüição idêntica já foi repelida por
esta  Corte,  na  ADIMC  nº  1.472-2,  e  na  qual  se
impugnava o art. 1º da Lei Distrital nº 1.094, de 31 de
maio de 1996. 2. Não colhe, igualmente, a alegação de
ilegitimidade  passiva  "ad  causam",  pois  a  Câmara
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Distrital,  como órgão, de que emanou o ato normativo
impugnado,  deve  prestar  informações  no  processo  da
A.D.I., nos termos dos artigos 6º e 10 da Lei nº 9.868, de
10.11.1999.  3.  Não compete  ao  Distrito  Federal,  mas,
sim,  à  União  legislar  sobre  Direito  Civil,  como,  por
exemplo,  cobrança  de  preço  de  estacionamento  de
veículos em áreas pertencentes a instituições particulares
de  ensino  fundamental,  médio  e  superior,  matéria  que
envolve,  também, direito decorrente de propriedade.  4.
Ação Direta julgada procedente,  com a declaração de
inconstitucionalidade  da  expressão  "ou  particulares",
contida  no  art.  1º  da  Lei  nº  2.702,  de  04.4.2001,  do
Distrito  Federal.  
(ADI  2448,  Relator  (a):  Min.  SYDNEY  SANCHES,
Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2003, DJ 13-06-2003
PP-00008 EMENT VOL-02114-02 PP-00299). 

Nesse contexto,  é forçoso concluir  que o
veredicto do Primeiro Grau encontra-se absolutamente consentâneo com o
escólio pretoriano prevalente. 

Diante  desse  delineamento  jurídico  e  das
razões fáticas do caso vertente, não há outro caminho a ser trilhado, senão
NEGAR PROVIMENTO à Remessa Oficial, devendo, portanto, ser mantida a
decisão “a quo”. 

Custas, na forma da lei. 

 É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa,  juiz
convocado,  com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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