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Muitas são as queixas que chegam ao Procon sobre cobranças consideradas 

indevidas, assim como sobre os direitos e deveres de quem utiliza os serviços de 
estacionamentos. A lei não obriga os estacionamentos a darem prazo de tolerância, isso fica a 
critério de cada um deles. O problema é que muitos não informam de maneira clara se têm ou 
não período de tolerância. 

Os estacionamentos são fiscalizados pela Prefeitura e a legislação determina seguro 
obrigatório para aqueles que possuam número de vagas superior a 50. A cobrança e 
respectivos valores são liberalidade de cada estabelecimento, no entanto deve haver 
informação clara ao consumidor. 

Alguns municípios e Estados tem tentado resolver essa questão de forma mais justa 
para os dois lados, mas tem gerado controvérsia, urs declarando considerar institucional pois 
trata de matéria do Direito de propriedade, outros consideram improcedente, argumentando 
que a proposta de disciplinar a cobrança proporcional ao tempo efetivamente utilizado pelos 
serviços de estacionamento de veículos, regulamenta tratamento em prol do consumidor nos 
contratos de estacionamento, considerados contratos de consumo. 

Em Santa Catarina a 1ª Câmara de Direito do TJ/SC julgou improcedente ação contra a 
lei de fracionamento de tarifa. A corte considerou que não há violação ao exercício da atividade 
lucrativa, visto que não foi fixado valor de cobrança, apenas divisão na forma de cálculo por 
uso exercido. 

"A legislação municipal não viola o exercício da atividade lucrativa do apelante, já que 
não limita o preço a ser cobrado pelo oferecimento do estacionamento privado ao grande 
público". Desembargador Luiz Fernando Boller. 

Por concordar que não interfere na atividade lucrativa, proponho este projeto de lei e 
aguardo o apoio dos meus pares. 
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