
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Representação de inconstitucionalidade nº. 0034723- 31.2009.8.19.0000 (2009.007.00050) 

Representante: Sindicato das Atividades de Garagens , Estacionamentos e Serviços do Estado do Rio de Ja neiro - 

SINDEPARK-RIO 

Representados: Governador do Estado do Rio de Janei ro e Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Jan eiro 

Relator: Desembargador Nildson Araújo da Cruz 

 

A C Ó R D Ã O  
 

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 

5.522/09. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL ORGÂNICA E MATERIAL . 

VÍCIO DE INCIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO. ELEVAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA SEM INDICAÇÃO DA 

FONTE DE CUSTEIO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA . 

UNANIMIDADE . 

 

A Lei impugnada contém vícios próprios de 

inconstitucionalidade.  

 

O Poder Legislativo, ao editar a Lei nº 5.522/09, q ue alterou 

dispositivos da Lei nº 4.049/02, incursionou em ter ritório 

reservado ao Poder Executivo, nos termos do art. 11 2, §1º, 

II, d, 145, III, da Constituição Estadual e malferiu o p rincípio 

da independência harmônica das funções essenciais d o 

Estado, disposto no art. 7º dessa Carta. 

 

A nova atribuição criada pela Lei n.º 5.522/09 ao 

Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeir o 

eleva os níveis da despesa pública, sem indicar a 

respectiva fonte de custeio, em afronta aos arts. 1 13 e 211, 

I, da Constituição Estadual. 

 

Ação julgada procedente para declarar a 

inconstitucionalidade da Lei estadual nº 5.522/09. 

Unanimidade. 

 

Vistos , relatados e discutidos os autos da representação de 

inconstitucionalidade nº. 0034723-31.2009.8.19.0000, em que é representante o 

Sindicato das Atividades de Garagens, Estacionament os e Serviços do Estado 

do Rio de Janeiro – SINDEPARK-RIO , sendo representados o Governador do 

Estado do Rio de Janeiro e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro ,  
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Acordam  os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro declarar a inconstitucionalidade da 

Lei estadual nº 5.522 de 2009, por afronta aos dispositivos 7º, 112, §1º, II, d, 113, I, 

145, III, 211, I, todos da Constituição deste Estado, por unanimidade e conforme o 

voto do relator.  

 

 

Relatório  – O objeto desta representação de inconstitucionalidade é a 

Lei estadual nº. 5.522, de 26 de agosto de 2009, da iniciativa do Poder Legislativo, 

originária do projeto de lei nº. 1.068/2007 do eminente Deputado Glauco Lopes, e 

sancionada pelo Excelentíssimo Sr. Governador deste Estado, sendo publicada no 

dia seguinte. 

 

A finalidade do referido diploma legal foi alterar a Lei nº 4.049, de 30 de 

dezembro de 2002, e assim o fez: 

 

 

“LEI Nº 5522, DE 26 DE AGOSTO DE 2009.  

 

DA NOVA REDAÇÃO À EMENTA, AO ARTIGO 1º E AO 

CAPUT DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 4.049/2002 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º A ementa da Lei nº 4049, de 30 de dezembro de 2002, passa a 

ter a seguinte redação: 

“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO, PELO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO (DETRAN), DE CARTÃO ESPECIAL DE  

ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS PORTADORAS DE 

DEFICIÊNCIA E MAIORES DE 60 ANOS 

PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS, A SER UTILIZADO 

NOS ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO.” (NR)  
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Art. 2º O artigo 1º da Lei nº 4049, de 30 de dezembro de 2002, passa 

a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 1º Fica o Departamento de Trânsito do Estado do Rio 

de Janeiro (DETRAN) responsável pelo fornecimento, aos 

portadores de deficiência e maiores de 60 (sessenta) anos 

proprietários de automóveis, do Cartão Especial de 

Estacionamento, a ser utilizado em todos os 

estacionamentos situados em logradouros públicos ou 

privados em todo o estado do Rio de Janeiro.” (NR) 

 

Art. 3º O artigo 5º da Lei nº 4049 de 30 de dezembro de 2002, passa 

a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 5º Fazem jus ao Cartão Especial de Estacionamento 

as pessoas portadoras de deficiência física e/ou mental, 

com comprovada dificuldade de locomoção, e os maiores de 

60 (sessenta) anos.” (NR) 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2009. 

 

SERGIO CABRAL 

Governador” 

 

 

Com pleito de sustação liminar da eficácia das normas contidas na referida lei, 

o representante, em síntese, argumenta que a providência legislativa versou sobre 

direito de propriedade que, inserido no Direito Civil, é tema reservado à competência 

da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal. 

 

Concessão da liminar pelo Órgão Especial, fls. 98/101, determinando a 

suspensão da eficácia da lei ora impugnada. 

 

A Procuradoria Geral do Estado se pronunciou às fls. 108 pela 

inconstitucionalidade da Lei estadual nº. 5.522/09. 
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A Assembleia do Estado do Rio de Janeiro sustenta, fls. 119/124, que não há 

violação à coisa julgada, uma vez que ainda não transitou em julgado a decisão 

declaratória da inconstitucionalidade da Lei nº 4.049/2002, pois pendente o 

julgamento de recurso pelo Supremo Tribunal Federal. Aduz que a lei impugnada não 

trouxe qualquer gratuidade, de modo que inexiste ofensa ao texto constitucional. 

Afirma a ausência do interesse de agir, pois se a Lei n.º 4049/02 for declarada 

inconstitucional, a Lei n.º 5.522/09 também o será por conta do fenômeno da 

inconstitucionalidade por arrastamento. Sustenta que esta última lei foi editada 

atendendo a postulados fundamentais, como o de garantir tratamento digno a 

pessoas portadoras de deficiência e idosas. Assevera que a competência da União 

para legislar sobre o direito civil não exclui a competência comum dos demais entes 

federativos de cuidar da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências e 

dos idosos. Por fim, defende que a lei estabelece critérios razoáveis de discriminação 

para fins de concessão da gratuidade. 

 

O Governador do Estado prestou informações, fls. 132/135, nas quais afirma 

que a lei foi editada com o escopo de inclusão social, garantindo uma vida digna a 

segmentos vulneráveis da população. Registra que a Constituição Federal consagra o 

dever do Estado, da sociedade e da família de amparar as pessoas idosas, 

assegurando-lhes participação na comunidade. 

 

A Procuradoria de Justiça opinou pela inconstitucionalidade da Lei n.º 

5.522/09, aduzindo que a locação de vagas em estacionamentos ou garagens 

particulares é matéria regulada pelo direito civil e, portanto, da competência exclusiva 

da União Federal, sendo certo que o art. 72 da Constituição Estadual vincula as 

competências do Estado às não vedadas pela Constituição Federal. Sustenta que a 

lei impugnada prejudica os demais cidadãos, que terão que arcar com o aumento de 

preço decorrente das gratuidades concedidas. Quanto aos locais de estacionamento 

público, se manifesta pela inconstitucionalidade ante a ausência de indicação de fonte 

de custeio, nos termos do art. 112, §2º, da Carta Estadual.  
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Voto  – A legitimidade do Sindicato das Atividades de Garagens, 

Estacionamentos e Serviços do Estado do Rio de Janeiro está demonstrada, por ser 

entidade de classe de âmbito estadual e possuir pertinência temática, nos termos do 

art. 162 da Constituição Estadual. 

 

A Lei estadual nº. 5.522/09 traz nova redação a dois dispositivos da Lei nº 

4.049/02, de forma a atribuir ao DETRAN o dever de fornecer aos portadores de 

deficiência física e aos maiores de sessenta anos de idade o cartão especial de 

estacionamento, para ser utilizado em todos os estabelecimentos públicos ou 

privados.  

 

Como bem asseverou a Assembléia do Estado do Rio de Janeiro, não há 

ofensa a coisa julgada, pois, embora este Órgão Especial tenha declarado a Lei nº 

4.049/02 inconstitucional por veicular matéria de competência privativa da União, 

essa decisão ainda não transitou em julgado, pois aguarda a apreciação de agravo 

regimental pelo Supremo Tribunal Federal (Agravo de Instrumento n.º 742679). E, se 

a inconstitucionalidade dessa lei for confirmada definitivamente pelo Excelso Pretório, 

a presente Lei nº 5.522/09 padecerá de inconstitucionalidade por arrastamento, já 

que seu objeto está atrelado à validade da lei modificada. 

 

Inobstante esse fator externo, a Lei nº 5.522/09 contém vícios próprios de 

inconstitucionalidade. Neste ponto, registro que, como as ações diretas de 

inconstitucionalidade escapam ao princípio da vinculação à causa de pedir, é possível 

analisar outros fundamentos de inconstitucionalidade, como os seguintes. 

 

A lei impugnada viola o princípio da independência harmônica das funções 

essenciais do Estado, estampado no art. 7º da Constituição Estadual, porque ao 

editá-la, o Poder Legislativo incursionou em território reservado à competência 

legislativa do Poder Executivo, eis que a matéria é da iniciativa privativa do 

Governador do Estado, conforme o disposto no art. 112, §1º, II, d e 145, III, da 

Constituição Fluminense.  
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Em que pese no fundo a Lei nº 5.522/09 modificar a Lei nº 4.049/02, que 

concede a gratuidade de estacionamento aos portadores de deficiência e idosos, seu 

conteúdo específico é atribuir ao DETRAN o dever de fornecer cartões especiais de 

estacionamento (art. 2º) e definir (art. 3º) quem seria assim beneficiado, ou seja, criar 

nova atribuição ao órgão executivo e integrante da administração pública estadual. 

 

Além disso, a lei impugnada contém vício material, eis que a nova atribuição 

provoca uma elevação dos níveis da despesa pública, sem indicar a respectiva fonte 

de custeio, em afronta ao disposto nos arts. 113, I e 211, I, da Carta Estadual. 

 

Nestas circunstâncias, independentemente do resultado final da representação 

de inconstitucionalidade contra a Lei n.º 4.049/02, voto no sentido de declarar a 

inconstitucionalidade da Lei n.º 5.522/09, por afronta ao disposto nos arts. 7º, 112, 

§1º, II, d, 113, I, 145, III, e 211, I, todos da Constituição Estadual, fazendo-se as 

necessárias comunicações, na forma do art. 108 do Regimento Interno deste 

Tribunal. 

 

É como voto. 

 

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2011. 

 

 

Desembargador Nildson Araújo da Cruz 
Relator 
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