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Mensagem nº 69/2018  

  

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 

  

Transmito a V. Exª. e dignos Pares, amparado no artigo 66, § 2º da Constituição 

Estadual, as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 040/2018, que “Dispõe 

sobre direito do consumidor na utilização de serviço de estacionamento pago em 

shopping center ou de outros estabelecimentos comerciais congêneres”, de autoria do 

Deputado Gildevan Fernandes, aprovado nessa Casa, relacionado ao Projeto de Lei 

nº 98/2018, para cumprimento das formalidades constitucionais de praxe. 

 

Em que pese o justo propósito que norteou a iniciativa parlamentar, o Instituto 

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES) e a Procuradoria Geral do 

Estado (PGE), ao apreciar os aspectos constitucionais, manifestaram-se pelo veto total 

ao presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos que seguem transcritos: 

 
“Em primeiro lugar, observo que há tempos este Centro de Estudos vem analisando projetos 
de lei em assuntos semelhantes ao que se propõe. Vejamos: Autógrafo de Lei 40/2006/PL 
45/2005; Autógrafo de Lei 44/2011/PL 09/2011; Autógrafo de Lei 171/2015/PL 168/2015 e 
Autógrafo de Lei 145/2016/PL 133/2013. 
 
Em todos eles, os posicionamentos desta PGE-ES foram conclusivos quanto a 
inconstitucionalidade formal por invasão da competência legislativa da União para legislar 
sobre direito civil, uma vez que a proposição de tais regramentos acaba por interferir 
diretamente na relação privada existente entre o proprietário do imóvel em que funciona o 
estacionamento e os seus usuários.  
 
Neste mesmo raciocínio, vale reiterar a Constituição Federal em seu art. 22, I conferiu à 
União a competência privativa para legislar sobre direito civil, não podendo os estados nem o 
Distrito Federal legislarem sobre essas matérias exceto se houver autorização formal da 
União, mediante edição de Lei Complementar.  
 
Ao estabelecer tempo mínimo de 30 (trinta) minutos para saída após o pagamento do preço 
pelo serviço, o Projeto de Lei sob análise interfere indevidamente na relação contratual. Para 
além da disposição de matéria de direito civil, há também interferência sobre a livre iniciativa 
e o direito de propriedade. 
 
Aliás, recentemente o STF, ao apreciar leis estaduais sobre assuntos semelhantes, firmou 
entendimento no sentido de sua inconstitucionalidade formal, por tratar de matéria civil e 
usurpar a competência da União (ADI 4862, Relator(a):  Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 

julgado em 18/08/2016, Processo Eletrônico DJe-023 Divulg 06-02-2017 Public 07-02-2017 // ADI 4008, 
Relator(a):  Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2017, Acórdão Eletrônico DJe-291 
Divulg 15-12-2017 Public 18-12-2017 // 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).  
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Assim, a matéria em questão é pacífica e não carece de maiores análises. 
 
Acrescento, por necessário, que a intenção de que o ato normativo impugnado trata em sua 
substância de relação de consumo (art. 1º do projeto) não se sustenta. 
 
Com efeito, a matéria não é estritamente consumerista, envolvendo regulação sobre as 
condições do contrato entre particulares, inserindo-se assim no âmbito do direito civil. Em 
vista disso, mostra-se verossímil a conclusão desta análise quanto a inconstitucionalidade de 
natureza formal, tendo em vista a incompatibilidade do ato normativo atacado com a 
Constituição. 
 
Corroborando, destaco a ADI nº 1918-1-ES (Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 01/08/2003) em 
que a Corte julgou inconstitucionais o artigo 2º, caput e seus §§ 1 e 2º da Lei nº 4711/92, do 
Estado do Espírito Santo, cujos dispositivos, semelhantemente ao Projeto de Lei sob análise, 
tratavam da cobrança pelo uso de estacionamento: 
 

(...) 
Do voto do relator se extrai a seguinte passagem: 
4. Não há duvida de que a lei estadual invadiu a competência exclusiva da União para legislar 
sobre direito civil (CF, artigo 22, I). Com efeito, não assiste razão ao Estado do Espírito Santo 
ao sustentar que se trata de matéria de sua competência, relacionada com a defesa do 
consumidor (fls. 133), tendo em vista que a hipótese se enquadra claramente no rol daquelas 
em que se dá a intervenção do Poder Público na propriedade privada e na ordem econômica, 
questões a serem disciplinadas exclusivamente pela União (CF, artigos 22, II e III, e 173).   
(...) 

 
Flagrante, pois, a violação do artigo 22, I, da CF. 
 
Por isso, tem-se que o autógrafo de lei sob exame é, reiteradamente, inconstitucional, do 
ponto de vista formal por invadir competência privativa legislativa da União. Conclui-se que o 
Autógrafo de Lei nº 40/2018 deve ser objeto de veto total, tendo em vista que padece de vício 
de inconstitucionalidade, conforme evidenciado acima.” 

 

Como se verifica, o presente Autógrafo incorre em vício de inconstitucionalidade 

por ofensa ao disposto no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, razão pela qual 

se impõe o veto jurídico total ao Autógrafo de Lei nº 040/2018, referente ao Projeto 

de Lei nº 98/2018. 

 

Vitória, 22 de maio de 2018. 

 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
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