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REMESSA  OFICIAL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. LICENCIATURA DE VEÍCULO
CONDICIONADA AO  PRÉVIO  PAGAMENTO
DE  MULTAS  DE  TRÂNSITO.  OCORRÊNCIA
DE NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  NO  ATO
IMPUGNADO.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 

-  “É ilegal condicionar a renovação da licença de
veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator
não foi notificado" – Súmula 127 do STJ.

-  A decisão administrativa que negou o direito de a
impetrante proceder a renovação de licenciamento foi
legal  e  consentânea  com  decisões  deste  Egrégio
Tribunal  de  Justiça,  porque  a  impetrante  foi
devidamente  notificada  da  ocorrência  das  diversas
infrações, e só não exercitou sua mais ampla defesa
porque não o desejou. 

Vistos.

Trata-se  de  Remessa  Oficial encaminhada  pelo  Juízo  da  2ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande que, nos autos do
Mandado  de  Segurança impetrado  por  Alba  Ledano  dos  Santos  contra
suposto  ato  ilegal  e  abusivo  de  responsabilidade  do  superintendente  do
DETRAN/PB (1ª  CIRETRAN de Campina Grande),  concedeu a  ordem
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para determinar à autoridade apontada que não fosse exigido o pagamento de
multa como condição para o licenciamento de veículo.

Na peça  de  ingresso  (fls.  02/04),  a  impetrante  relata  que  ao
tentar  emplacar  o  seu  automóvel,  foi  informada  pela  autoridade  apontada
como  coatora  da  impossibilidade  de  assim  proceder  antes  de  quitar
determinada multa. Entretanto, sem condições financeiras para pagar a multa,
viu-se obstada de proceder o licenciamento de seu veículo.

Ao  final,  com  base  nessa  situação,  pleiteou  a concessão  da
segurança  para  reconhecer  o  seu  direito  ao  licenciamento  de  seu  carro,
independente do pagamento de multa.

Juntou documentos (fls. 05/08).

Notificada,  a  autoridade  coatora  prestou  informações  às  fls.
20/34, aduzindo não ter a autora comprovado desconhecimento do auto de
infração, tendo sido a mesma notificada por duas vezes do ilícito cometido,
quando  lhe  foi  oportunizado  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  na  esfera
administrativa. Pugna, assim, pela denegação da segurança.

A Promotoria  de  Justiça  Especializada  de  Campina  Grande
ofertou parecer (fls. 53/57), manifestando-se pela denegação da segurança.

Sobreveio, então, sentença concessiva (fls. 59/61), cuja ementa
assim restou redigida:

“A existência de multa pendente não deve ser causa
a impedir a renovação do emplacamento do veículo,
uma vez que há outros meios para a execução desta,
e a renovação do licenciamento é ato privativo do
poder público com imposto a recolher, não podendo
o  usuário  ser  compelido  a  pagar  aquela  como
condição para emplacamento do veículo.”

Decorrido o prazo  recursal  sem que as  partes  apresentassem
apelo  voluntário  (fls.  83),  vieram  os  autos  para  apreciação  do  reexame
necessário.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  89/92),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

DECIDO.

Diz o art. 14, §  1º, da Lei nº 12.016/2009 que “Concedida a
segurança,  a  sentença  estará  sujeita  obrigatoriamente  ao  duplo  grau  de
jurisdição”.  Tal  disposição  legal  é  responsável  pelo  estabelecimento  do

Remessa de Ofício nº 0015212-59.2008.815.0011 2



instituto  processual  denominado  “reexame  necessário”,  que  atua  como
condição impeditiva da geração de efeitos da sentença até o momento em que
o Tribunal de Justiça, após reanálise dos fundamentos do decisum, confirme-
lhe o conteúdo.

Pois bem, o caso dos autos nos traz uma hipótese de remessa de
ofício com o objetivo de reexaminar a decisão de primeiro grau, proferida nos
autos  do  Mandado de  Segurança  com pedido  liminar,  impetrado por  Alba
Ledano  dos  Santos  contra  ato  ilegal  e  abusivo  de  responsabilidade  do
superintendente do DETRAN/PB (1ª CIRETRAN de Campina Grande),
consistente  no  ato  de  condicionar  o  licenciamento  de  veículo  à  prévio
pagamento de multa. 

Pois bem.

No tocante  ao  tema,  é  pacífica  a  tese  de  ser    inadmissível
condicionar  o  licenciamento  anual  de  veículos  à  prévia  exigência  do
pagamento de multa, quando esta foi imposta sem prévia notificação.

Tal entendimento é, inclusive, verbete de súmula do Superior
Tribunal de Justiça. Vejamos:

“Súmula nº 127 - É ilegal condicionar a renovação
da  licença  de  veículo  ao  pagamento  de  multa,  da
qual o infrator não foi notificado".

Sabe-se,  por outro lado,  que o mandado de segurança tem a
finalidade de salvaguardar direito certo e incontestável, ameaçado ou violado
por ato manifestamente ilegal e abusivo de qualquer autoridade investida no
exercício de função pública, exigindo-se prova pré-constituída incontestável
da aduzida ilegalidade. 

Acerca da liquidez e certeza do direito invocado, cabe trazer à
baila os ensinamentos da professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

"é o direito comprovado de plano, ou seja, o direito
comprovado  juntamente  com  a  petição  inicial.  No
mandado de segurança inexiste a fase de instrução,
de  modo  que,  havendo  dúvidas  quanto  às  provas
produzidas  na inicial,  o  juiz  extinguirá  o processo
sem  julgamento  do  mérito,  por  falta  de  um
pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do
direito." (in Direito Administrativo, 11ª Edição, Ed.
Atlas, p. 614).

Assim, após breve explanação, observo dos autos que a autora
não comprovou a liquidez do direito pleiteado, uma vez que não trouxe aos
autos  quaisquer  provas  de  seu  desconhecimento  acerca  da  infração  ou  da
ausência de notificação.
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De outra senda,  a autoridade impetrada colacionou aos autos
comprovantes da entrega das notificações noticiando a infração de trânsito e
oportunizando, assim, a defesa em âmbito administrativo (fls. 36/44).  

Desta feita, conforme bem pontuado pelo Ministério Público às
fls.  55,  “a  decisão  administrativa  que  negou  o  direito  de  a  impetrante
proceder a renovação de licenciamento foi legal e consentânea com decisões
deste  Egrégio  Tribunal  de  Justiça,  porque  a  Impetrante  foi  devidamente
notificada da ocorrência das diversas infrações, e só não exercitou sua mais
ampla  defesa  porque  não  o  desejou.  Fosse  uma  simples  decisão  da
autoridade  de  trânsito,  de  condicionar  a  renovação  do  licenciamento  do
veículo  da  Impetrante,  sem  prévia  notificação  ao  suposto  infrator,  teria
ocorrido afronta ao direito líquido e certo”.

Sob este horizonte, é vasta a jurisprudência da Corte Superior
de Justiça: 

“ADMINISTRATIVO.  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO.
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO.  NOTIFICAÇÃO
DA AUTUAÇÃO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.  REEXAME  DE
MATÉRIA FÁTICA.  IRREGULAR NOTIFICAÇÃO.
SÚMULA 127/STJ.
1.  Aferir  a  existência  ou  não  de  direito  líquido  e
certo à concessão da segurança demanda exceder os
fundamentos  colacionados  no  acórdão  combatido,
com a  incursão no conteúdo fático-probatório  dos
autos, o que implica reexame de provas - inviável em
recurso  especial,  nos  termos  do  enunciado  7  da
Súmula desta Corte de Justiça.
2. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que é ilegal, como condição
para  o  licenciamento  do  veículo,  a  exigência  do
pagamento de multa imposta sem prévia notificação
ao  infrator  para  defender-se  em  processo
administrativo.
Não  havendo  a  prévia  e  regular   notificação  ao
infrator, para fins de defesa, tem garantido o direito
de  renovar  licenciamento  de  veículo  com  multas
pendentes  de  pagamento.  Aplicação  do  enunciado
127  da  Súmula  do  STJ:  "É  ilegal  condicionar  a
renovação da licença de  veículo ao  pagamento  de
multa, da qual o infrator não foi notificado".
Agravo regimental improvido.”
(AgRg no Ag 1378215/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
22/03/2011, DJe 04/04/2011)
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“ADMINISTRATIVO.  LICENCIAMENTO  ANUAL
DE  VEÍCULOS.  EXIGÊNCIA  DO  PRÉVIO
PAGAMENTO  DE  MULTAS  DE  TRÂNSITO.
SÚMULA  N.  127  DO  STJ.  NOTIFICAÇÃO
IRREGULAR. ACÓRDÃO BASEADO EM MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIO.  SÚMULA  N.7/STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM
JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  VIOLAÇÃO  PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART.  535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA.AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO
PROVIDO.
1.  Primeiramente,  a  jurisprudência  do  Superior
Tribunal  de  Justiça  tem  firme  o   entendimento
segundo  o  qual  é  inadmissível  condicionar  o
licenciamento anual de veículos à prévia exigência
do  pagamento  de  multa,  imposta  sem  prévia
notificação ao infrator, conforme a Súmula n. 127 do
STJ, in verbis: "É ilegal condicionar a renovação da
licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o
infrator não foi notificado".
2. Em segundo lugar, o Tribunal recorrido, com base
nas  provas  carreadas  aos  autos,  concluiu  pela
ilegalidade, in casu, da exigência do pagamento de
multas por infração de trânsito sem que o infrator
delas  tenha sido regularmente  notificado,  de  modo
que  foram  consideradas  insubsistentes  ou
irregulares,  por  não  ter  restado  comprovado  seu
recebimento.  Rever  tal  fundamentação,  conforme
assentado na decisão agravada,  encontra óbice no
verbete Sumular n.
7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial".
3. Finalmente, revela-se improcedente a arguição de
ofensa ao art.
535 do Código de Processo Civil na hipótese em que
o Tribunal de origem tenha adotado fundamentação
suficiente  para  decidir  de  modo  integral  a
controvérsia,  atentando-se  aos  pontos  relevantes  e
necessários ao deslinde do litígio.
4.  A decisão  monocrática  ora  agravada  baseou-se
em  jurisprudência  do  STJ,  razão  pela  qual  não
merece reforma.
5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg  no  Ag  1304678/PE,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010)

E também deste Egrégio Tribunal:
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“APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  OFICIAL.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  MULTA  DE
TRÂNSITO.  LICENCIAMENTO  ANUAL  DE
VEÍCULOS.  EXIGÊNCIA  DE  PRÉVIO
PAGAMENTO  DE  MULTAS.  DUPLA
NOTIFICAÇÃO  COMPROVADA.  REFORMA  DA
SENTENÇA.  DENEGAÇÃO  DA  SEGURANÇA.
APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  557,  §1°-A,  DO  CPC.
PROVIMENTO MONOCRÁTICO DOS RECURSOS.
Comprovada  a  dupla  notificação,  legal  o
condicionamento  do  pagamento  de  multas  para
renovação  do  licenciamento  dó  veículo  do
recorrido/impetrante.  A jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de
que  é  licito  condicionar  a  vistoria  e  consequente
expedição  do  licenciamento  anual  de  veiculo  ao
prévio pagamento das multas de trânsito desde que
tenha havido regular notificação do infrator,  o que
ocorreu na hipótese.” 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00120080028705001,  -  Não  possui  -,  Relator  Dr.
Ricardo Vital de Almeida - Juiz Convocado , j. em 11-
03-2013) 

Dito isso,  verifica-se que a decisão de primeiro grau merece
reforma,  uma  vez  encontrar-se  em  desarmonia  com  a  jurisprudência
dominante desta Corte e dos Tribunais Superiores, razão pela qual o reexame
necessário  comporta  julgamento  monocrático  por  parte  deste  Relator, nos
termos do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil.

De forma ilustrativa, convém mencionar o teor da Súmula nº
253, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir
o recurso, alcança o reexame necessário”.

Ante  o  exposto, DOU  PROVIMENTO  À  REMESSA
OFICIAL, para  DENEGAR A SEGURANÇA pretendida. 

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 4 de fevereiro de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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