
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO INSTRUMENTO N.º 2000653-23.2013.815.0000.
ORIGEM: 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Rita Ramalho Leal Alves e Renato José Ramalho Alves.
ADVOGADO: Marcelo Martins de Santana e outros.
1º AGRAVADO: DETRAN/PB – Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba.
2º AGRAVADO: DETRAN/RN – Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO  ANULATÓRIA DE  ATO
ADMINISTRATIVO.  TUTELA  ANTECIPADA  INDEFERIDA.
LICENCIAMENTO  CONDICIONADO  AO  PAGAMENTO  DE  MULTA.
RECURSO  ADMINISTRATIVO  PENDENTE  DE  JULGAMENTO.
INADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS
PROCEDIMENTOS  ADMINISTRATIVOS.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE  JUSTIÇA.   REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO  DO
RECURSO. 

É  inadmissível  condicionar  a  renovação  da  licença  de  veículo  automotor  ao
pagamento de multa cujo recurso administrativo esteja pendente de julgamento.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo de
Instrumento n.º  2000653-23.2013.815.0000,  em  que  figuram  como  Agravante  Rita
Ramalho  Leal  Alves  e  Renato  José  Ramalho  Alves,  e  Agravados  DETRAN/PB  –
Departamento  Estadual  de  Trânsito  da  Paraíba  e  DETRAN/RN  –  Departamento
Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  Relator,  em  conhecer  do  Agravo  de  Instrumento  e  dar-lhe
provimento. 

VOTO.

Rita Ramalho Leal Alves e Renato José Ramalho Alves interpuseram
Agravo  contra a Decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta
Capital, f. 81/83, prolatada nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo,
processo n.º 0023525-77.2013.815.2001, por  eles  ajuizada em face do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Paraíba –  DETRAN-PB e
DETRAN-RN, que indeferiu o pedido de tutela  antecipada  que  pleiteava  a
suspensão da exigibilidade da multa oriunda do Auto de Infração nº 17933649 e a
expedição de nova guia de licenciamento sem a cobrança da mencionada multa, ao
fundamento de que quando se trata de ações contra a Fazenda Pública não é possível
antecipar os efeitos da tutela que esgote o objeto da ação.

Em suas razões, f. 02/14, alegou que o licenciamento do veículo não deve ser
condicionado ao pagamento de multa imposta,  mormente quando foi protocolizado



recurso administrativo referente a supracitada infração, que se encontra pendente de
julgamento.

Sustentou que a tutela antecipada não esgota o objeto da ação, porquanto
aquela limita-se a proibição de condicionamento do licenciamento ao pagamento de
multa, enquanto o objeto da demanda é a anulação do Auto de Infração e da
penalidade dele decorrente, bem como a condenação dos Agravados ao pagamento
de indenização por danos morais.

Pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal, para que fosse
determinado ao DETRAN-PB a emissão das guias referentes ao licenciamento do
veículo de propriedade da Agravante sem condicioná-lo ao pagamento da multa do
Auto de Infração nº 17933649,  e, no mérito, pelo provimento do Agravo.

Tutela Antecipada Recursal deferida, f. 89/90.

Sem Contrarrazões, Certidão de f. 103.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 82, incisos I a III, do CPC.

É o Relatório.

Os Agravantes ingressaram com Recurso Administrativo, f. 64/78, da multa
decorrente do Auto de Infração nº 17933649, estando este recurso pendente de
julgamento,  e, necessitando licenciar o veículo, ajuizaram ação anulatória, na qual
objetivam, em sede de tutela antecipada, a emissão das guias de licenciamento sem a
exigência da multa questionada.

O licenciamento de um veículo ocorrerá apenas quando forem quitados todos
os débitos relativos a tributos, encargos, e multas de trânsito, conforme dispõe o art.
131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro1.

Entretanto, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça2 que a existência

1Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado,
vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo
CONTRAN.

(...)

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos
relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo,
independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

2ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RESOLUÇÃO N. 141/02 DO CONTRAN.
DELIBERAÇÃO N. 29/01 DO CONTRAN. NÃO ABRANGIDAS PELA EXPRESSÃO "LEI
FEDERAL", CONSTANTE DO ART. 105, III, "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
MULTA DISCUTIDA EM RECURSO ADMINISTRATIVO. DEMORA NO JULGAMENTO.
SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.1. Resoluções e Deliberações do Contran não se enquadram no
conceito de "lei federal" constante do art. 105, III, "a", da Constituição Federal de 1988, o que torna o
recurso especial manifestamente incabível.2. O recurso administrativo interposto e pendente contra a
imposição de multa de trânsito impede que seu pagamento seja demandado pela administração
pública, se o órgão administrativo não o tiver julgado no prazo de trinta dias, fixado pelo art. 285 do
Código de Trânsito Brasileiro. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não



de processo administrativo interposto contra multa imposta, pendente de julgamento,
por prazo superior a trinta dias, impede que o licenciamento seja condicionado ao
pagamento daquela, devendo ser observado o trânsito em julgado dos procedimentos
administrativos, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla
defesa.

Ao contrário do que entendeu o Juízo,  o licenciamento do veículo sem o
pagamento da multa nessa fase processual não esgotará o objeto da ação, que é a
declaração da legalidade ou não da penalidade aplicada, porquanto uma vez julgado
improcedente o pedido a multa será mantida, podendo ser cobrada pelo Órgão de
Trânsito.

Posto isso,  dou  provimento  ao  Agravo  para  reformar  a  Decisão
Agravada,  confirmando  a  tutela  antecipada  recursal  concedida,  que
determinou ao DETRAN-PB a emissão das guias referentes ao licenciamento do
veiculo de propriedade dos Agravantes, sem condicioná-lo, nesse momento, ao
pagamento da multa oriunda do Auto de Infração n.º 17933649.

É o voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 16 de setembro de
2014,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exm.º  Dr.
Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da
Silva).  Presente  à  sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Jacilene  Nicolau
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

provido. (REsp 1139638/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 15/10/2009)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CERTIFICADO
DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. MULTA DISCUTIDA EM RECURSO
ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 128, 131, § 2º, 285, § 1º E 286, DA LEI Nº
9.503/97. LITISCONSÓRCIO PASSIVO  NECESSÁRIO (ART. 47, CPC). 1. O recurso
administrativo interposto e pendente contra a imposição de multa de trânsito impede seja seu
pagamento demandado pela administração pública para a renovação da licença. 2. Mandado de
segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Diretor do DETRAN/RJ, objetivando a
realização de vistoria anual de veículo, para fins de licenciamento, independentemente do pagamento
de 06 (seis) multas, objeto de recursos administrativos, pendentes de julgamento por período superior
a 30 dias. […] 8. Recurso especial desprovido. (REsp 753.340/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 11/06/2007, p. 269)


