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ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO Nº 0002916-97.2011.815.0011. 
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem :2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande.
Apelante        : Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos - STTP.
Advogado : Gilberto Aureliano de Lima.
Apelado         : Fernando Cassemiro de Melo.
Advogado : Paulo Gadelha Viana.

REMESA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  TRANSPORTE
IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRAILEIRO E LEI MUNICIPAL Nº
4.417/2006.  PREVISÃO  DE  SANÇÃO
ADMINISTRATIVA  DIFERENCIADAS.
AUSÊNCIA  DE  USURPAÇÃO  DE
COMPETÊNCIA  DA  UNIÃO  PELO
MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA SUPLEMENTAR.  APREENSÃO
DO VEÍCULO. MEDIDA LEGAL. LIBERAÇÃO
DO BEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO
PRÉVIO DE MULTA. PREVISÃO NO ART. 102,
§2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.783/1993, COM AS
ALTERAÇÕES  INTRODUZIDAS  PELA  LEI
MUNICIPAL  Nº  4.417/2006.
INCONSTITUCIONALIDADE  RECONHECIDA
POR  ESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA  NO
JULGAMENTO DE ARGUIÇÃO INCIDENTAL
DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  OFENSA
AOS PRINCIPIOS  CONSTITUCIONAIS  DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA
E  CONTRADITÓRIO. ATO  ILEGAL  E
ABUSIVO  PRATICADO  PELA  AUTARQUIA
MUNICIPAL.  PRECEDENTE  DO  STJ.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 

− Esta Corte de Justiça, por ocasião do Incidente
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de Inconstitucionalidade nº 001.2007.032.043-5/002,
de  relatoria  do  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque,  decidiu  pela  constitucionalidade  do
inciso  I,  do  art.  102,  da  Lei  nº  2.783/93,  com  as
alterações  conferidas  pela  Lei  nº  4.417/2006,  que
dispõe sobre a medida administrativa de apreensão, só
o  fundamento  de  que,  tanto  o  código  de  Trânsito
Brasileiro, quanto a norma municipal, consideram o
transporte  remunerado de passageiros sem a devida
licença como sendo infração de trânsito, bem como
que  o  tratamento  diferenciado  conferido  por  cada
dispositivo  com  relação  à  sanção  administrativa
(retenção e apreensão) não caracteriza usurpação de
competência  legislativa  conferida  à  União,  pelo
município de Campina Grande,  já que estaria agindo
dentro da sua competência suplementar, insculpida no
art. 30, I, da Constituição Federal.

− Em  caso  de  transporte  remunerado  de
passageiros  sem  a  devida  licença,  não  cabe
condicionar  a  liberação  do  veículo  apreendido  ao
pagamento  de  multa,  em  virtude  de  afronta  aos
princípios  constitucionais  do  devido processo legal,
ampla defesa e contraditório, insculpidos no art.  5º,
LV  da  Constituição  Federal,  sendo,  portanto
inconstitucional o §2º, do art. 102 da Lei nº Municipal
nº  2.783/1993,  com  as  alterações  introduzidas  pela
4.417/2006,  como  bem  entendeu  este  Egrégio
Tribunal  de  Justiça,  por  ocasião  do  julgamento  da
Arguição  Incidental  de  Inconstitucionalidade  nº
001.2007.035477-2/003. 

− A Primeira  Seção  do Superior  de  Justiça,  no
julgamento do REsp. 1.144.810/MG, de relatoria do
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, sob o rito do art.
543-C, do CPC, firmou o entendimento de que não é
condição para a liberação de veículo apreendido por
transporte  irregular  de  passageiros  o  pagamento
prévio de multas e despesas. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, negar provimento
aos recursos, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Remessa  Necessária e  de  Apelação  Cível  (fls.
153/161) interposta  pela  Superintendência  de  Trânsito  e  Transportes
Públicos  -  STTP, hostilizando  sentença  oriunda  do  Juízo  da  2ª  Vara  da
Fazenda da Comarca de Campina  Grande que,  nos autos  do “Mandado de
Segurança”  impetrado  por  Fernando  Cassemiro  de  Melo em  face  da
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Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos – STTP e do Município
de Campina Grande, concedeu a ordem mandamental.

Na  peça  de  ingresso,  narrou  o autor  que  é  proprietário  do
veículo  marca  VM/Gol,  série  Ouro,  ano/modelo  200/200,  cor  azul,  placa
MOM  0130  e  encontrava-se  transitando  na  Rua  Floriano  Peixoto,  bairro
Centro,  Campina  Grande/PB,  quando foi  abordado por  agentes de trânsito,
ordenando que o mesmo entregasse a chave do bem móvel,  em virtude de
suspeita de realização de transporte irregular de passageiros.

Em  seguida,  afirmou  que  a  conduta  consubstanciada  na
apreensão  do  veículo  praticada  pela  autoridade  foi  ilegal,  porquanto  o
condutor não estava transportando irregularmente passageiros.

Ainda,  ressaltou  que  a  liberação  do  veículo  não  pode  ser
condicionada ao prévio pagamento da multa, sendo, portanto, inconstitucional
a Lei Municipal nº 4.417/2006.

Ao final,  pugnou pelo  deferimento  de  liminar  no  sentido  de
determinar a liberação imediata do veículo livre de quaisquer ônus. No mérito,
requereu a concessão da segurança, confirmando a medida de urgência.

Liminar concedida (fls. 29/30).

Parecer  do  Ministério  Público,  opinando  pela  concessão  da
segurança (fls. 45/47).

Informações  prestadas  pela  Superintendência  de  Trânsito  e
Transportes Públicos – STTP (fls. 48/68), aduzindo que agiu de acordo com os
ditames  legais  e  com  base  no  poder  de  polícia,  porquanto,  em  caso  de
constatação  de  transporte  remunerado  de  passageiros  sem  a  necessária
autorização, o veículo deve ser retido, bem como ser aplicada multa. 

Também  defendeu  que  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro
resguarda  o  direito  da  Administração  Pública  somente  liberar  os  veículos
mediante o pagamento das multas, bem como taxas e despesas com remoção e
estada. 

Seguindo suas argumentações, asseverou que a Lei Municipal
nº 4.417/200. que instituiu o Sistema de Transporte Público de Passageiros de
Campina Grande, é constitucional, tendo em vista que cabe aos Municípios
legislar sobre transporte urbano.

Embora  devidamente  intimada,  a  parte  autora  deixou
transcorrer o prazo in albis sem apresentação de impugnação às informações
prestadas pela autoridade coatora (certidão de fls. 139).

Convertendo  o  julgamento  em  diligência,  o  MM  Juiz  de
primeiro grau determinou a juntada da Lei nº 4.417/2006 pela parte impetrante
(fls. 141), porém tal determinação não foi cumprida (fls. 143).
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Decidindo  a  querela,  o  Magistrado  primevo  excluiu  o
Município  de  Campina  Grande  do  polo  passivo  e,  no  mérito,  concedeu  a
ordem mandamental (fls. 144/147), consignando os seguintes termos na parte
dispositiva:

“Diante do exposto,  em atenção ao que dos autos
consta  e  aos  princípios  de  direito  aplicáveis  à
espécie, nos termos do art. 102, da Lei Municipal nº
4.417/2006  CONCEDO  A  SEGURANÇA
PLEITEADA para  confirmar  a  liminar  deferida,  e
determinar que a STTP proceda a imediata liberação
do  veículo  sem  o  pagamento  prévio  de  sanção
pecuniária referente à infração de trânsito, podendo
haver cobrança apenas de despesas realizadas com
transporte”.

Inconformada,  a  autarquia  promovida interpôs  Recurso
Apelatório  (fls.  153/161),  alegando  que  não  há  que  se  falar  em
inconstitucionalidade  da  Lei  Municipal  nº  4.417/2006,  já  que  não trata  de
matéria de trânsito, mas sim de direito administrativo. Ainda, ressalta que sua
atuação foi efetiva e em consonância com o Código de Trânsito Nacional, bem
como que “a lei simplesmente confere ao Executivo municipal a retirada de
circulação  do  veículo  de  transporte  irregular,  em  situação  irregular,  não
cadastrados ou não autorizados pelos órgãos competentes ao exercício da
atividade  de  transporte  público  em  desacordo  com  as  exigências  da
respectiva permissão de passageiros com a autuação da infração”.

Aduz  que  o  Ente  Municipal  pode  impor  as  sanções  que
considerar suficientes para coibir a atividade exercida de forma irregular, sem
permissão, sendo, portanto, legais e constitucionais as medidas de apreensão
do veículo e de aplicação da penalidade de multa.

Finalmente,  defende  que  não  há  ilegalidade  na  conduta  da
Administração em relação à retenção até pagamento integral das despesas de
remoção e estadia.

Ausência  de  contrarrazões,  mesmo tendo sido  intimada  para
tanto (certidão de fls. 163).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  173/176),  opinando  pelo  desprovimento  do  recurso
apelatório, sob o argumento de que a medida de apreensão é constitucional,
porém não poderia o impetrado condicionar a liberação do veículo apreendido
ao pagamento de multa, por ter direito de defesa antes de efetuar o pagamento
da sanção pecuniária.

É o relatório.

VOTO.

Conheço  da remessa  necessária  e  da  impugnação  apelativa,
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posto  que  obedecem aos  pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,
legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do poder de recorrer), bem ainda aos extrínsecos (tempestividade,
preparo e regularidade formal).

Registre-se,  de  imediato,  que  em  razão  das  insurgências
recursais se entrelaçarem, proceder-se-á, em conjunto, ao exame da apelação e
da remessa oficial.

Como é sabido, o remédio constitucional ora em exame tem a
finalidade de salvaguardar direito, certo e incontestável, ameaçado ou violado
por ato manifestamente ilegal e abusivo de autoridade pública.

Em virtude da característica peculiar de certeza e liquidez de
seu direito, o promovente que se utiliza desse writ tem o bônus de obter uma
tutela jurisdicional por meio de um procedimento mais célere, especialmente
previsto em legislação própria. Por outro lado, possui o ônus de comprovar de
plano, por meio de documentação inequívoca, que seu direito resulta de fato
certo, apenas necessitando da adequada interpretação jurídica.

Colhe-se dos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles: 

"  (…)  o  direito  invocado,  para  ser  amparado  por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma
legal e trazer em si todos os requisitos e condições de
sua aplicação ao impetrante:  se sua existência for
duvidosa;  se  sua  extensão  ainda  não  estiver
delimitada; se seu exercício depender de situações e
fatos  ainda  indeterminados,  não  rende  ensejo  à
segurança,  embora  possa  ser  deferido  por  outros
meios judiciais." (In Mandado de Segurança, Ação
Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção,
Habeas Data, Ed. Revista dos Tribunais).

Feitas  essas  considerações,  passa-se  à  análise  do  caso  em
disceptação.

Consoante  relatado,  pretende  a  recorrente,  através  desta
irresignação apelatória, a reforma do julgado, sob o argumento de que não há
que se falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.417/2006, já que
não trata  de  matéria  de  trânsito,  mas sim de  direito  administrativo.  Ainda,
ressalta  que  sua  atuação  foi  efetiva  e  em  consonância  com  o  Código  de
Trânsito  Nacional  e  que  o  Ente  Municipal  pode  impor  as  sanções  que
considerar suficientes para coibir a atividade exercida de forma irregular, sem
permissão.

Finalmente,  defende  que  não  há  ilegalidade  na  conduta  da
Administração em relação à apreensão do veículo e à aplicação da penalidade
de  multa,  bem como  na  retenção  até  pagamento  integral  das  despesas  de
remoção e estadia.
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Depreende-se  dos  autos  que  o  veículo  do  impetrante,  ora
recorrido,  foi  apreendido e  multado pela  prática  de  transporte  irregular  de
passageiros,  como poder ser visto do auto de infração nº 001230 e laudo de
apreensão de veículo nº 0326 colacionados às fls. 18/19, ficando, contudo, sua
liberação  condicionada  ao  pagamento  da  sanção  pecuniária  imposta  pela
autarquia municipal.

O art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece:

“Art. 231. Transitar com veículo:

(…)

VIII – efetuando transporte remunerado de pessoas
ou bens, quando for licenciado para esse fim, salvo
casos  de  força  maior  ou  com  permissão  da
autoridade competente:
Infração – média;
Penalidade – multa:
Medida administrativa – retenção do veículo”.

Por sua vez, a Lei Municipal nº 2.783, de 25 de novembro de
1993, alterada pela Lei Municipal nº 4.417/2006, em seu art. 102 dispõe:

“Art. 102 – A exploração do Transporte Público de
Passageiros no Território do Município de Campina
Grande em desacordo com as disposições desta Lei
está sujeita às seguintes sanções:

I – apreensão do veículo;
II – multa de 20 (vinte) UFCG.
§1º  –  Em  caso  de  reincidência,  a  multa
corresponderá ao triplo do valor previsto no inciso II
deste artigo.
§2º – O veículo apreendido por infração a esta Lei
somente  pode  ser  liberado  após  o  pagamento  da
multa e das taxas referentes à apreensão prevista em
Lei”.

Como pode ser visto dos comandos legais acima transcritos, a
sanção  pecuniária  encontra-se  prevista  nas  duas  legislações  nos  casos  de
veículos que realizam transporte irregular de passageiros.

Por  outro  lado,  as  medidas  administrativas  previstas  na
legislação  federal  e  municipal  são  diferentes,  porquanto  na  primeira  há
previsão de retenção do veículo, ao passo que na segunda ficou estabelecida a
apreensão do bem, sujeitando-se, ainda, a liberação do veículo ao pagamento
de multa.

Esta  Corte  de  Justiça,  por  ocasião  do  Incidente  de
Inconstitucionalidade nº 001.2007.032.043-5/002, de relatoria do Exmo. Des.
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Marcos Cavalcanti de Albuquerque, decidiu pela constitucionalidade do inciso
I, do art. 102, da Lei nº 2.783/93, com as alterações conferidas pela Lei nº
4.417/2006,  que  dispõe  sobre  a  medida  administrativa  de  apreensão.  Na
fundamentação do voto, o Desembargador consignou que, tanto o código de
Trânsito  Brasileiro,  quanto  a  norma  municipal,  consideram  o  transporte
remunerado  de  passageiros  sem a  devida  licença  como sendo  infração  de
trânsito,  bem  como  que  o  tratamento  diferenciado  conferido  por  cada
dispositivo com relação à sanção administrativa (retenção e apreensão) não
caracteriza  usurpação  de  competência  legislativa  conferida  à  União,  pelo
município  de  Campina  Grande,  já  que  estaria  agindo  dentro  da  sua
competência suplementar, insculpida no art. 30, I, da Constituição Federal.

No  que  tange  à  possibilidade  de  condicionar  a  liberação  do
veículo ao pagamento de multa, conforme previsão contida no §2º da norma
municipal  acima  referida,  este  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  também  já
enfrentou tal matéria, no momento do julgamento da Arguição Incidental de
Inconstitucionalidade  nº  001.2007.035477-2/003,  cuja  relatoria  coube  ao
Exmo. Des. José Ricardo Porto, reconhecendo a inconstitucionalidade da dita
previsão,  em  virtude  de  afronta  aos  princípios  constitucionais  do  devido
processo legal,  ampla  defesa  e  contraditório,  insculpidos  no art.  5º,  LV da
Constituição Federal,  já que o autuado, antes de pagar, faz jus ao direito de
defesa. 

 
O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  se  manifestou  no  mesmo

sentido, por ocasião do julgamento  do REsp. 1.144.810/MG, de relatoria do
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, publicado no DJe de 18.03.2010, sob o
rito do art. 543-C, do CPC: 

“ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE
IRREGULAR  DE  PASSAGEIROS  POR
PARTICULAR.  RETENÇÃO  DO  VEÍCULO.
LIBERAÇÃO  CONDICIONADA  AO  PAGAMENTO
DE  MULTA.  IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO  FIRMADO  SOB  O  RITO  DO
ART.  543-C  DO CPC:  RESP 1.144.810/MG,  REL.
MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 18.03.2010.
REPERCUSSÃO GERAL DECLARADA PELO STF.
SOBRESTAMENTO  DO  RECURSO  ESPECIAL.
DESNECESSIDADE.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO.  1.  A  Primeira  Seção  dessa  Corte
Superior  de  Justiça,  no  julgamento  do  REsp.
1.144.810/MG, de relatoria do Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI, publicado no DJe de 18.03.2010, sob o
rito do art. 543-C, do CPC, firmou o entendimento
de que não é condição para a liberação de veículo
apreendido por transporte irregular de passageiros o
pagamento  prévio  de  multas  e  despesas.  2.  A
repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte,
nos  termos  do  art.  543-B  do  CPC,  não  enseja  o
sobrestamento dos Recursos Especiais que tramitam
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neste Superior Tribunal de Justiça, mas de eventual
Recurso  Extraordinário  a  ser  interposto.
Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 110.184/CE,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma,
DJe 30/10/12 e AgRg no REsp. 1.267.702/SC, Quinta
Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 26/9/11, AgRg
no REsp. 1.334.109/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
DJe 25.06.2013.  3.  Agravo Regimental  desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 272535 DF 2012/0267683-4,
Relator:  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA
FILHO,  Data  de  Julgamento:  07/11/2013,  T1  -
PRIMEIRA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
25/11/2013).

Com base  nos  argumentos  acima  delineados,  entendo  que  a
conduta praticada pela  Superintendência de Transportes  Públicos é ilegal  e
abusiva, tendo em vista que condicionar a liberação do veículo ao pagamento
de sanção pecuniária viola o direito de defesa do recorrido, estando, portanto,
a decisão do juiz de primeiro grau em consonância com a jurisprudência do
STJ e desta Corte de Justiça.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS,
mantendo incólume os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0002916-97.2011.815.0011.          8


