
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO  DO VALLE  FILHO

ACÓRDÃO

REMESA NECESSÁRIA E APELAÇÃO Nº 0045237-94.2011.815.2001.
Origem : 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : SEMOB – Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana 

  de João Pessoa.
Advogado : Lucas Fernandes Franca de Torres.
Apelado : Thiago Xavier de Andrade.
Advogado : Edilson Pereira de Oliveira Filho.

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO
CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
LICENCIATURA  DE  VEÍCULO
CONDICIONADA AO  PRÉVIO  PAGAMENTO
DE MULTAS DE TRÂNSITO. INOCORRÊNCIA
DE NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
ILEGALIDADE  NO  ATO  IMPUGNADO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. 

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

-   O  ato  administrativo que  negou  o  direito  de  o
impetrante proceder a renovação de licenciamento foi
ilegal,  pois  ausente  a  notificação  da  ocorrência  das
diversas infrações, ficando impossibilitado de exercer
a ampla defesa na esfera administrativa. 

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
interposta pela  Superintendência  Executiva  de  Mobilidade  Urbana  de  João
Pessoa – SEMOB, desafiando sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª
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Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado
de Segurança impetrado por Thiago Xavier de Andrade contra suposto ato
ilegal  e  abusivo  de  responsabilidade  do  Diretor  Superintendente  do
Departamento  Estadual  de  Trânsito  –  DETRAN/PB  e  do  Diretor
Superintendente da STTRANS, concedeu a ordem para anular as penalidades
aplicadas  e  determinar  o  arquivamento  e  baixa  no  sistema  dos  órgãos
impetrados.

Na peça de ingresso (fls. 02/11),  o impetrante relatou que, ao
tentar  renovar  o  emplacamento  do  seu  automóvel,  foi  informado da
impossibilidade de assim proceder antes de quitar 04 (quatro) multas. 

Em seguida,  sustentou  que  não  houve  encaminhamento  pela
STTRANS das notificações ao domicílio do autor, tudo em desconformidade
com o art. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro e, por isso, as infrações
devem ser consideradas ilegais e arbitrárias.

Diante  da  situação  fática  apresentada  nos  autos,  requereu  a
medida liminar para suspender a exigibilidade do pagamento das multas como
condição  para  renovação  do  licenciamento  do  veículo  do  impetrante.  No
mérito, pugnou pela concessão da ordem mandamental no sentido de declarar
a inexigibilidade do pagamento das multas e  a insubsistência  dos autos  de
infrações expedidos.

Juntou documentos (fls. 12/22).

Liminar deferida (fls. 25/27).

Notificado,  o  Diretor  Superintendente  do  Departamento
Estadual de Trânsito do Estado da Paraíba  prestou informações  (fls. 32/35),
aduzindo não ter  praticado qualquer ato ilegal, porquanto o veículo só será
licenciado com a quitação dos débitos relativos a tributos. Pugna, assim, pela
denegação da segurança.

A Superintendência de Transportes e Trânsito de João Pessoa –
STTRANS  também  prestou  informações  (fls.  37/41),  alegando  que  as
notificações  foram  devidamente  enviadas  e  recebidas  no  endereço  do
impetrante. Ainda, defendeu a ausência de ilegalidade no ato, de modo que
deve ser denegada a ordem mandamental.

A Promotoria  de  Justiça  Substituta da  Comarca  da  Capital
ofertou parecer (fls. 73/75), manifestando-se pela concessão da segurança.

Sobreveio,  então,  sentença concessiva (fls.  80/84),  cuja  parte
dispositiva assim restou redigida:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 5º, LXIX da
Constituição Federal c/c Lei 12.016/2009 e artigos
269,  I,  do  CPC,  CONCEDO A SEGURANÇA,  em
harmonia  com  o  parecer  ministerial,  para
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DECLARAR  nulas  e  insubsistentes  as  penaldiades
aplicadas  e  descritas  à  fl.  71,  determinando  seu
consequente  arquivamento  e  baixa  no  sistema  dos
órgãos impetrados”.

Inconformada,  a  Superintendência  Executiva  de  Mobilidade
Urbana de João Pessoa – SEMOB interpôs Recurso Apelatório (fls. 86/93),
aduzindo a inexistência de ato ilícito, porquanto tem o dever legal de fazer
cumprir a legislação e as normas de trânsito nas vias públicas. Ainda, ressalta
que, caso haja o cometimento de alguma infração de trânsito, deve lavrar o
auto e aplicar a penalidade, agindo no exercício regular de direito.

Seguindo suas  argumentações,  sustenta  a  imprescindibilidade
do pagamento das multas para a renovação do licenciamento do veículo, não
havendo que se falar em nulidade dos procedimentos administrativos.

Por fim, pede o provimento do apelo, com a reforma total do
decreto judicial combatido.

Contrarrazões ofertadas (fls. 108/111).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  115/118),  opinando  pelo  prosseguimento  do feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Conheço  do  reexame necessário  e  da  impugnação  apelativa,
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).

De  proêmio,  esclareço  que  analisarei  simultaneamente  o
reexame necessário e o recurso voluntário, uma vez que as versões trazidas
pela parte se mostram indissociáveis. 

Como pode ser visto do relato, cabe a esta Instância Revisora
reexaminar a decisão de primeiro grau, proferida nos autos do Mandado de
Segurança com pedido liminar,  impetrado por  Thiago Xavier de Andrade
contra ato ilegal e abusivo de responsabilidade do  Diretor Superintendente do
Departamento  Estadual  de  Trânsito  –  DETRAN/PB  e  do  Diretor
Superintendente  da  STTRANS,  consistente  no  ato  de  condicionar  o
licenciamento de veículo à prévio pagamento de multas. 

Sabe-se  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
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de função pública.

Em virtude  da  característica  peculiar  referente  à  certeza  e  à
liquidez de seu direito, o autor que se utiliza desse writ tem o bônus de obter
uma  tutela  jurisdicional  através  de  um  procedimento  mais  célere,
especialmente  previsto  em  legislação  própria.  De  outro  lado,  pelo  mesmo
motivo,  possui  o ônus de comprovar de plano,  por  meio de documentação
inequívoca, que seu direito resulta de fato verídico, apenas necessitando o caso
da adequada interpretação jurídica.

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".

In casu, observo dos autos que o autor comprovou a liquidez do
direito pleiteado, uma vez que trouxe provas de seu desconhecimento acerca
da  infração ou da ausência  de  notificação,  inclusive,  foi  reforçada  com os
documentos de fls. 46/47 juntados pela STTRANS, os quais demonstram a
ausência de entrega das notificações no endereço do impetrante, em virtude da
insuficiência do endereço.

Ora, o apelado não foi localizado por culta da parte recorrente,
posto  que  expediu  notificação  com  informações  incompletas,  ou  seja,  só
consta o nome da rua e o nome do bairro, sem fazer referência à numeração da
casa ou edifício.

Assim,  com  a  inexistência  de  notificação  dando  notícia as
infrações de  trânsito,  o  demandante ficou  impossibilitado  de  exercer  seu
direito de defesa em âmbito administrativo, de modo que o ato administrativo
que negou direito à renovação de licenciamento do veículo foi ilegal.

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
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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)

“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
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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).  (grifo
nosso).

E também deste Egrégio Tribunal:

“REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO
ANULATÓRIA  DE  MULTA  DE  TRÂNSITO  COM
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RENOVAÇÃO
DA  LICENÇA  DO  VEÍCULO.  IMPEDIMENTO.
EXISTÊNCIA DE DÉBITO. MULTA DE TRÂNSITO.
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
VÁLIDA. ENDEREÇO INCOMPLETO DO AUTOR.
DIREITO  AO  CONTRADITÓRIO  E  AMPLA
DEFESA.  ART.  5º,  L,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 127, DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. - Inexistindo
a regular notificação do infrator, com finalidade de
informá-lo  acerca  da  aplicação  das  penalidades
decorrentes  de  infrações  de  trânsito,  em razão de
seu endereço restar incompleto, não será possível a
incidência do art. 131, § 2º, do Código Nacional de
Trânsito, concernente na vedação do licenciamento
do veículo. - A Constituição Federal, em seu art. 5º,
LV, assegura ao litigante, tanto em processo judicial,
quanto  em processo  administrativo,  o  exercício  do
direito ao contraditório e a ampla defesa. - É ilegal
condicionar  a  renovação da licença de  veículo  ao
pagamento  de  multa,  da  qual  o  infrator  não  foi
notificado, nos termos da Súmula nº 127, do Superior
Tribunal de Justiça”. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
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do Processo Nº 00831472420128152001, 4ª Câmara
cível,  Relator  DES.  FREDERICO MARTINHO DA
NÓBREGA COUTINHO , j. em 30-06-2014).  (grifo
nosso).

“REMESSA  OFICIAL  NO  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  MULTA  DE  TRÂNSITO.
RENOVAÇÃO DE LICENÇA CONDICIONADA AO
PAGAMENTO.  AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO.
ILEGALIDADE.  CONCESSÃO  DA  ORDEM.
CONHECIMENTO  E  DESPROVIMENTO.
Inexistindo comprovação de que o infrator das leis
de trânsito foi regularmente notificado da multa a si
imputada,  é  ilegal  a  exigência  do  respectivo
pagamento  como  condição  para  a  renovação  do
licenciamento do veículo. Exegese da Súmula 127 do
STJ É ilegal condicionar a renovação da licença de
veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator
não foi notificado”. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00120090148931001,  2ª  CÂMARA
ESPECIALIZADA CÍVEL, Relator Maria das Neves
do Egito de A. D. Ferreira , j. em 26-02-2013). 

Outrossim, cumpre ressaltar que, ausente notificação válida do
autor com o fito de informá-lo acerca das penalidades decorrentes de infrações
de trânsito, não há que se falar em aplicação do disposto no art. 131, §2º do
Código de Trânsito Brasileiro, o qual veda o licenciamento de veículo quando
há inadimplemento de débitos inerentes a multas de trânsito.

Dito  isso,  verifica-se  que  a  decisão  de  primeiro  grau  foi
acertada, uma vez encontrar-se em harmonia com a jurisprudência dominante
desta  Corte  e  dos  Tribunais  Superiores,  razão  pela  qual  forçoso  negar
provimento aos recursos, para manter a sentença em sua integralidade.

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. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição 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, 14 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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