EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL

PETIÇÃO INICIAL AJCONST Nº 383921/2020

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, com fundamento
nos arts. 102, I, “a”, 103, VI, e 129, IV, da Constituição Federal; no art. 46,
parágrafo único, I, da Lei Complementar 75, de 20.5.1993 (Lei Orgânica do
Ministério Público da União); e na Lei 9.868, de 10.11.1999, vem propor
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
contra os arts. 2º, 3º, I, “b” (expressão “e multas de trânsito”), 4º,
caput (expressão “e multas”), e 5º da Lei 10.639, de 26.12.2019, do Estado do
Rio Grande do Norte, que, entre outras providências, institui no âmbito do
Poder Executivo o Programa Moto Legal.1
1

Acompanham a petição inicial cópias das normas impugnadas (art. 3º da Lei 9.868/1999) e de
peças do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.008364/2020-34.
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1. OBJETO DA AÇÃO
Eis o teor dos dispositivos impugnados nesta ação:
Art. 2º Para os fins desta Lei, o Poder Executivo celebrará
compromisso com os possuidores, sejam eles proprietários ou
condutores, de motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até 155cc
(cento e cinquenta e cinco cilindradas), registrados perante o
DETRAN/RN, com o objetivo de eliminar irregularidades na
transferência de propriedade e no licenciamento.
§ 1º Não se dará o recolhimento imediato do veículo quando o
condutor manifestar, formalmente, a intenção de celebrar o
compromisso de que trata o caput, enquanto perdurarem seus
efeitos, desde que o veículo ofereça condições de segurança para
circulação em via pública, nos termos estabelecidos pelo Código de
Trânsito Brasileiro.
§ 2º Na hipótese do § 1º, o condutor receberá o veículo em depósito,
obrigando-se a devolver o bem quando solicitado, sob pena de registro
de impedimento e perda dos incentivos de que trata esta Lei.
§ 3º As obrigações assumidas deverão ser integralmente cumpridas
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, após a data do recebimento do
veículo em depósito, conforme § 2º deste artigo.
(…)
Art. 3º Para incentivar a regularização da transferência de
propriedade e/ou do licenciamento de que trata esta Lei, além do
benefício previsto na Lei Estadual nº 10.507, de 10 de maio de 2019,
o Poder Executivo adotará, em conjunto ou separadamente, nos
termos do regulamento, as seguintes ações:
I - parcelamento:
(…)
b) das taxas e multas de trânsito de competência do DETRAN/RN;
(…)
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Art. 4º Fica autorizado o pagamento das taxas e multas de
competência do DETRAN/RN e dos tributos de competência da
Secretaria de Estado da Tributação (SET), inscritos ou não na
Dívida Ativa Estadual, por meio de cartão de débito ou crédito.
Parágrafo único. A aprovação e efetivação do parcelamento ou do
pagamento por meio de cartão de débito ou crédito liberam o
licenciamento do veículo, caso não haja outro impedimento.
Art. 5º A celebração do compromisso de que trata o art. 2º será
efetivada no âmbito do DETRAN/RN, observada a legislação
aplicável, em especial as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito
(CONTRAN).
§ 1º A decisão que homologar o compromisso a que se refere o caput
será motivada.
§ 2º O compromisso buscará solução proporcional, equânime,
eficiente e compatível com os interesses gerais e com os princípios e
valores constitucionais.
§ 3º O termo de compromisso conterá:
I - a identificação e as obrigações do interessado;
II - o prazo e o modo para seu cumprimento;
III - a forma de fiscalização quanto a sua observância;
IV - a sua eficácia de título executivo extrajudicial;
V - as sanções aplicáveis em caso de descumprimento.

Como se demonstrará, as normas sob testilha violam o art. 22,
inciso XI, da Constituição Federal (competência privativa da União para
legislar sobre trânsito e transporte).
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2. FUNDAMENTAÇÃO
A Lei 10.639, de 26.12.2019, do Estado do Rio Grande do Norte
instituiu o Programa Moto Legal com a finalidade “de propiciar (…) a
regularização da transferência de propriedade e do licenciamento ou a aquisição de
motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até 155cc (cento e cinquenta e cinco
cilindradas), registradas perante o Departamento Estadual de Trânsito do Rio
Grande do Norte (DETRAN/RN)”.
A lei possibilitou a celebração de compromisso entre o Poder
Executivo norte-rio-grandense e possuidores de motocicletas, motonetas ou
ciclomotores de até 155cc (cento e cinquenta e cinco cilindradas), para que
permaneçam em circulação em vias públicas, mesmo quando constatadas
irregularidades que ensejariam a retenção ou remoção do veículo (arts. 2º e
5º).
Viabilizou a implementação de ações voltadas à regularização da
transferência de propriedade e/ou do licenciamento, como o parcelamento de
IPVA, de taxas e de multas; remissão de taxas e despesas com remoção e
estadas; prioridade na realização de leilão do veículo apreendido ou
removido e; incentivo à regularização judicial da transferência de
propriedade por meio da Defensoria Pública (art. 3º).
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Autorizou, ainda, o pagamento de taxas e de multas por meio de
cartão de débito ou crédito, inclusive mediante parcelamento (art. 4º). Por
fim, conferiu isenção de IPVA a veículos novos, incidente no exercício da
aquisição (art. 6º); e anistia de multas (art. 7º).
Não obstante tenha o diploma adotado distintas medidas
direcionadas à regularização de motocicletas, motonetas ou ciclomotores,
algumas de suas disposições terminaram por invadir a competência privativa
da União estatuída no art. 22, XI, da Constituição Federal.
Ao dispor sobre o pacto federativo, o constituinte de 1988 inseriu na
esfera privativa da União a produção legislativa sobre trânsito e transporte:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(…)
XI – trânsito e transporte; (…).

Com fundamento no preceito constitucional, o Congresso Nacional
promulgou a Lei 9.503, de 23.9.1997, a qual instituiu o Código de Trânsito
Brasileiro. Este, em seu art. 12, I e VIII, ao estabelecer a disciplina das
infrações à legislação de trânsito, delegou ao Conselho Nacional de Trânsito
(CONTRAN) competência para normatizar procedimentos relativos à
aplicação de multas, à arrecadação e ao repasse dos valores arrecadados:

5

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 24/11/2020 12:41. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 87622058.10923352.CD315578.5802ECDE

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Art. 12. Compete ao CONTRAN:
I - estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as
diretrizes da Política Nacional de Trânsito;
(…)
VIII - estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das
multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores
arrecadados; (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)

No uso da prerrogativa conferida pelo CTB, editou o CONTRAN a
Resolução 619, de 6.9.2016, por meio da qual estabeleceu as normas e
procedimentos para a aplicação de multas por infrações de trânsito,
arrecadação e repasse de valores arrecadados. No art. 23, o diploma vedou
expressamente o parcelamento de multas de trânsito:
Art. 23. Os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos
rodoviários dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
integrantes do Sistema Nacional de Trânsito – SNT, para
arrecadarem multas de trânsito de sua competência ou de terceiros,
deverão utilizar o documento próprio de arrecadação de multas de
trânsito estabelecido pelo DENATRAN, com vistas a garantir o
repasse automático dos valores relativos ao FUNSET.
(…)
§ 3º Não é permitido o parcelamento de multas de trânsito.

Posteriormente, a Resolução 619/2016 foi alterada pelas Resoluções
697, de 10.10.2017, e 736, de 5.7.2018, passando a admitir que órgãos e
entidades do Sistema Nacional de Trânsito firmassem acordos e parcerias
com empresas credenciadas a processar pagamentos pelo Banco Central do
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Brasil, a fim de viabilizar o pagamento parcelado de multas de trânsito.
Impôs para tanto, entre outros requisitos, as exigências de que tal
parcelamento fosse feito por meio de cartões de débito ou crédito, e sem ônus
para os órgãos de trânsito, desde que estes obtenham prévia autorização
junto ao Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), ficando
incumbidos, ainda, de prestar contas mensalmente do montante arrecadado:
Resolução 697/2017, do CONTRAN
Art. 2º O art. 23 da Resolução CONTRAN nº 619, de 6 de setembro
de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 23. (…)
§ 3º O recebimento de multas pela rede arrecadadora será feito
exclusivamente à vista e de forma integral, podendo ser realizado
parcelamento, por meio de cartão de crédito, por conta e risco de
instituições integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro
(SPB).”

Resolução 736/2018, do CONTRAN
Art. 2º O art. 25-A da Resolução CONTRAN nº 619, de 6 de
setembro de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 25-A Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional
de Trânsito poderão firmar, sem ônus para si, acordos e parcerias
técnico-operacionais para viabilizar o pagamento de multas de
trânsito e demais débitos relativos ao veículo com cartões de débito ou
crédito, disponibilizando aos infratores ou proprietários de veículos
alternativas para quitar seus débitos à vista ou em parcelas mensais,
com a imediata regularização da situação do veículo.
§ 1º Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de
Trânsito deverão solicitar autorização ao Departamento Nacional de
Trânsito - DENATRAN para viabilizar o pagamento de multas de
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trânsito e demais débitos relacionados a veículos com cartões de
débito ou crédito.
§ 2º A autorização de que trata o § 1º será expedida pelo
DENATRAN por meio de Ofício ao dirigente máximo da entidade
solicitante.
§ 3º Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de
Trânsito autorizados pelo DENATRAN poderão promover a
habilitação, por meio de contratação ou credenciamento, de empresas
credenciadoras (adquirentes), subcredenciadora (subadquirentes) ou
facilitadoras para processar as operações e os respectivos pagamentos.
§ 4º As empresas referidas no §3º deverão estar previamente
credenciadas pelo DENATRAN, na forma de normativo a ser editado
por aquele órgão, e serem autorizadas, por instituição credenciadora
supervisionada pelo Banco Central do Brasil, a processar
pagamentos, inclusive parcelados, mediante uso de cartões de débito e
crédito normalmente aceitos no mercado, sem restrição de bandeiras,
e apresentar ao interessado os planos de pagamento dos débitos em
aberto, possibilitando ao titular do cartão conhecer previamente os
custos adicionais de cada forma de pagamento e decidir pela opção
que melhor atenda às suas necessidades.
§ 5º Os encargos e eventuais diferenças de valores a serem cobrados
por conta do parcelamento via cartão de crédito ficam a cargo do
titular do cartão de crédito que aderir a essa modalidade de
pagamento.
§ 6º Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de
Trânsito que adotarem essa modalidade de arrecadação de multas por
meio de cartões de débito ou crédito deverão encaminhar relatórios
mensais ao DENATRAN contendo o montante arrecadado de forma
discriminada, para fins de controle dos repasses relativos ao
FUNSET.
§ 7º Na ausência de prestação de contas a que se refere o §6º, o
DENATRAN poderá suspender a autorização para que os órgãos e
entidades de trânsito admitam o pagamento parcelado ou à vista de
multas de trânsito por meio de cartões de débito ou crédito.
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§ 8º O parcelamento poderá englobar uma ou mais multas de
trânsito vinculadas ao veículo.
§ 9º A aprovação e efetivação do parcelamento por meio do Cartão de
Crédito pela Operadora de Cartão de Crédito libera o licenciamento
do veículo e a respectiva emissão do Certificado de Registro de
Licenciamento do Veículo - CRLV.
§ 10º O pagamento parcelado de multas já vencidas deverá ser
acrescido de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), nos termos do § 4º do
art. 284 do CTB, conforme disciplinado pelos artigos 21 e 22 desta
Resolução.
§ 11º O valor total do parcelamento, excluído a taxa sobre a operação
de Cartão de Crédito, deverá ser considerada como receita
arrecadada, para fins de aplicação de recurso, conforme o art. 320 do
CTB, bem como para fato gerador do repasse relativo ao FUNSET.
§ 12 Ficam excluídos do parcelamento disposto neste artigo:
I – as multas inscritas em dívida ativa;
II – os parcelamentos inscritos em cobrança administrativa;
III – os veículos licenciados em outras Unidades da Federação; e
IV – multas aplicadas por outros órgãos autuadores que não
autorizam o parcelamento ou arrecadação por meio de cartões de
crédito ou débito.
§ 13º O órgão ou entidade de trânsito autuador da multa de trânsito
é o competente para autorizar o parcelamento, em caráter facultativo,
podendo delegar tal competência, na forma do art. 25 do CTB.
§ 14º O DENATRAN ficará responsável por autorizar e fiscalizar as
operações dos órgãos de trânsito que adotarem a modalidade de
parcelamento com Cartão de Crédito para o pagamento das multas de
trânsito, bem como para credenciar as empresas, regulamentando as
disposições deste artigo.
§ 15 O credenciamento de pessoas jurídicas para prestação dos
serviços previstos nesta Resolução será feito exclusivamente pelo
DENATRAN e deverá ser antecedido da comprovação de:
I – habilitação jurídica;
9
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II – regularidade fiscal e trabalhista;
III – qualificação econômico-financeira; e
IV – qualificação técnica.

Do exame de tais disposições, verifica-se ter o CONTRAN
estabelecido, no exercício da competência delegada pelo legislador nacional,
regramento pormenorizado sobre o parcelamento de multas por infração à
legislação de trânsito.
Por conseguinte, há de se concluir que os arts. 3º, I, “b” e 4º da Lei
10.639/2019 do Estado do Rio Grande do Norte imiscuíram-se indevidamente
no campo reservado ao ente central da Federação, uma vez que estabeleceram
disciplina sobre a arrecadação parcelada de multas de trânsito, sem que
houvesse espaço para atuação legislativa na matéria.
No ponto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
consolidou-se no sentido de integrar a competência privativa da União a
instituição de forma parcelada de pagamento de multas de trânsito:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
6.323/2012 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERMISSÃO
DE
PAGAMENTO
PARCELADO
DE
MULTAS
DECORRENTES
DE
INFRAÇÕES
DE
TRÂNSITO.
INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL.
COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO
E TRANSPORTE (ARTIGO 22, XI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
10
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CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A
competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte
abrange as questões relativas à segurança do trânsito e às respectivas
infrações (artigo 22, XI, da Constituição Federal). 2. A Lei federal
9.503/1997 (Código Nacional de Trânsito) definiu as infrações de
trânsito e determinou as penalidades e medidas administrativas a
serem adotadas, fixando as multas correspondentes, de modo que
cabe somente à União dispor sobre as formas de pagamento das
multas aplicadas pelos órgãos de fiscalização de trânsito. Precedentes:
ADI 5283, rel. min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 31/05/2017;
ADI 3.708, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 9/5/2013; ADI
3.196, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 7/11/2008; ADI
3.444, rel. min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 32/2006; ADI 2.432,
rel. min. Eros Grau, Plenário, DJ de 23/9/2005. 3. In casu, a Lei
6.323/2012 do Estado do Rio de Janeiro permitiu o pagamento
parcelado das multas decorrentes de infrações de trânsito, invadindo
a competência privativa da União para disciplinar a matéria. 4. Ação
direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o
pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 6.323/2012 do
Estado do Rio de Janeiro.
(ADI 5.778/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.9.2019.)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº
2.131/2000 do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
PARCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. INVASÃO
DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, XI, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE.
PRECEDENTES. Segundo a jurisprudência desta Casa, é
inconstitucional dispositivo de lei estadual que faculta o pagamento
parcelado de multas decorrentes de infrações de trânsito, por invadir
a competência privativa da União para legislar sobre a matéria (art.
22, XI, da Constituição da República). Precedentes: ADI 4.734/AL,
Relatora Ministra Rosa Weber, julgamento em 16.5.2013, DJe-182
17.9.2013; ADI 3.708/MT, Relator Ministro Dias Toffoli,
11
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julgamento em 11.4.2013, DJe-086 09.5.2013; ADI 3.196/ES,
Relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 21.8.2008, DJe211 07.11.2008; ADI 3.444/RS, Relatora Ministra Ellen Gracie,
julgamento em 16.11.2005, DJ 03.02.2006; ADI 2.432/RN, Relator
Ministro Eros Grau, julgamento em 09.3.2005, DJ 26.08.2005; ADI
2.814/SC, Relator Ministro Carlos Velloso, julgamento em
15.10.2003, DJ 05.12.2003; ADI 2.644/PR, Relatora Ministra Ellen
Gracie, julgamento em 07.8.2003, DJ 29.08.2003. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 5.283/MT, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31.5.2017)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 29 DA
LEI Nº 6.555/2004 DO ESTADO DE ALAGOAS.
PARCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. INVASÃO
DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, XI, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE.
PRECEDENTES. Segundo a jurisprudência desta Casa, é
inconstitucional dispositivo de lei estadual que faculta o pagamento
parcelado de multas decorrentes de infrações de trânsito, por invadir
a competência privativa da União para legislar sobre a matéria (art.
22, XI, da Constituição da República). Precedentes: ADI 3.708/MT,
Relator Ministro Dias Toffoli, julgada em 11.4.2013; ADI 3.196/ES,
Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 06.11.2008; ADI 3.444/RS,
Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ 03.02.2006; ADI 2.432/RN,
Relator Ministro Eros Grau, DJ 26.08.2005; ADI 2.814/SC, Relator
Ministro Carlos Velloso, DJ 05.12.2003; ADI 2.644/PR, Relatora
Ministra Ellen Gracie, DJ 29.08.2003. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 4.734/AL, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 17.9.2013)
Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei estadual no 7.738,
publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo de 6 de abril
de 2004. 2. Parcelamento de multas de trânsito. 3. Alegada ofensa à
competência privativa da União para legislar sobre trânsito e
12
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transporte (art. 22, XI, da Constituição). 4. Precedentes: ADI 2064
MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 5.11.1999; ADI 2101, Rel. Min.
Maurício Corrêa, DJ 05.10.2001; ADI 2582, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ 06.06.2003; ADI 2644, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ
17.09.2003; ADI 2814, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 05.02.2004,
ADI 2432 MC, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 21.09.2001, ADI 3444,
Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 03.02.2006, ADI 2432, Rel. Min. Eros
Grau, DJ 26.08.2005. 5. Ação procedente. 6. Declarada a
inconstitucionalidade da Lei estadual no 7.738, do Espírito Santo.
(ADI 3.196/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7.11.2008.)
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 12.064, de 29.03.04, do
Estado do Rio Grande do Sul. Trânsito. Invasão da competência
legislativa da União prevista no art. 22, XI, da Constituição Federal.
1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que o trânsito é matéria
cuja competência legislativa é atribuída, privativamente, à União,
conforme reza o art. 22, XI, da Constituição Federal. Precedentes: ADI
2.064, rel. Min. Maurício Corrêa e ADI 2.137-MC, rel. Min.
Sepúlveda Pertence. 2. A instituição da forma parcelada de pagamento
da multa aplicada pela prática de infração de trânsito integra o
conjunto de temas enfeixados pelo art. 22, XI, da Constituição Federal.
Precedentes: ADI 2.432 (medida cautelar, rel. Min. Nelson Jobim, DJ
de 21.09.01; mérito, rel. Min. Eros Grau, julg. em 09.03.05,
Informativo STF 379) e ADI 3.196-MC, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ
de 22.04.05. 3. Ação direta cujo pedido se julga procedente.
(ADI 3.444/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 3.2.2006)

A disciplina da matéria pelos Estados e Distrito Federal dependeria
de prévia edição de lei complementar federal (CF, art. 22, parágrafo único),
que até o momento não foi editada.
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São, portanto, formalmente inconstitucionais os arts. 3º, I, “b” e 4º
da Lei 10.639/2019 do Estado do Rio Grande do Norte, por afronta ao art. 22,
XI, da Constituição Federal.
Por semelhante razão há de ser reconhecida a inconstitucionalidade
formal dos arts. 2º e 5º da Lei 10.639/2019 do Estado do Rio Grande do Norte,
que possibilitaram a celebração de compromisso entre o Poder Executivo
norte-rio-grandense

e

possuidores

de

motocicletas,

motonetas

ou

ciclomotores de até 155cc (cento e cinquenta e cinco cilindradas), a fim de que
sejam liberados para circulação em vias públicas, mesmo quando constatadas
irregularidades que motivariam a retenção ou remoção do veículo.
No exercício da competência legislativa da União, instituíram os
arts. 270 e 271 do CTB regramento diverso, amplo e pormenorizado, sobre
retenção, remoção e liberação de veículos irregulares:
Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste
Código.
§ 1º Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração,
o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação.
§ 2o Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo,
desde que ofereça condições de segurança para circulação, poderá ser
liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante
recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra
apresentação de recibo, assinalando-se prazo razoável ao condutor
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para regularizar a situação, para o que se considerará, desde logo,
notificado. (Redação dada pela Lei nº 13.160, de 2015)
§ 3º O Certificado de Licenciamento Anual será devolvido ao
condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas
administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade
devidamente regularizado.
§ 4º Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o
veículo será removido a depósito, aplicando-se neste caso o disposto
no art. 271. (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
§ 5º A critério do agente, não se dará a retenção imediata, quando se
tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou
veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que
ofereça condições de segurança para circulação em via pública.

§ 6º Não efetuada a regularização no prazo a que se refere o § 2 o, será
feito registro de restrição administrativa no Renavam por órgão ou
entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, que
será retirada após comprovada a regularização. (Incluído pela Lei nº
13.160, de 2015)
§ 7o O descumprimento das obrigações estabelecidas no § 2 o
resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse
caso, o disposto no art. 271. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)
Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código,
para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com
circunscrição sobre a via.
§ 1o A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio
pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além
de outros encargos previstos na legislação específica. (Incluído pela
Lei nº 13.160, de 2015)
§ 2o A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de
qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em
perfeito estado de funcionamento.(Incluído pela Lei nº 13.160, de
2015)
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§ 3º Se o reparo referido no § 2º demandar providência que não possa
ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção
liberará o veículo para reparo, na forma transportada, mediante
autorização, assinalando prazo para reapresentação. (Redação dada
pela Lei nº 13.281, de 2016)
§ 4º Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser
realizados por órgão público, diretamente, ou por particular
contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o
responsável pelo pagamento dos custos desses serviços. (Redação
dada pela Lei nº 13.281, de 2016)
§ 5o O proprietário ou o condutor deverá ser notificado, no ato de
remoção do veículo, sobre as providências necessárias à sua
restituição e sobre o disposto no art. 328, conforme regulamentação
do CONTRAN. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)
§ 6º Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no
momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo
de 10 (dez) dias contado da data da remoção, deverá expedir ao
proprietário a notificação prevista no § 5º, por remessa postal ou por
outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência, e, caso reste
frustrada, a notificação poderá ser feita por edital. (Redação dada pela
Lei nº 13.281, de 2016)
§ 7o A notificação devolvida por desatualização do endereço do
proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la será
considerada recebida para todos os efeitos (Incluído pela Lei nº
13.160, de 2015)
§ 8o Em caso de veículo licenciado no exterior, a notificação será feita
por edital. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

§ 9o Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade puder ser
sanada no local da infração. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)
§ 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será
correspondente ao período integral, contado em dias, em que
efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de
6 (seis) meses. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)
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§ 11. Os custos dos serviços de remoção e estada prestados por
particulares poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao
contratado. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)
§ 12. O disposto no § 11 não afasta a possibilidade de o respectivo
ente da Federação estabelecer a cobrança por meio de taxa instituída
em lei. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)
§ 13. No caso de o proprietário do veículo objeto do recolhimento
comprovar, administrativa ou judicialmente, que o recolhimento foi
indevido ou que houve abuso no período de retenção em depósito, é da
responsabilidade do ente público a devolução das quantias pagas por
força deste artigo, segundo os mesmos critérios da devolução de
multas indevidas. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

Desse modo, os arts. 2º e 5º da Lei 10.639/2019 do Estado do Rio
Grande do Norte, ao estabelecerem disciplina paralela sobre retenção,
remoção e liberação de veículos com irregularidades, invadiram a
competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também encontra-se
firmada no sentido de reconhecer como inseridas no âmbito da competência
prevista no art. 22, XI, da Constituição Federal as matérias referentes à
apreensão e ao recolhimento de veículos com irregularidades:
INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 2.903/2002, do
Distrito Federal. Competência legislativa. Trânsito. Condução de
veículo automotor. Estado flagrante de embriaguez do condutor.
Cominação de penalidades. Apreensão da Carteira Nacional de
Habilitação - CNH, recolhimento do veículo e aplicação de multa.
Inadmissibilidade. Regras de uso de veículo. Competência
17
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legislativa exclusiva da União. Ofensa ao art. 22, inc. XI, da
CF. Ação julgada procedente. Precedentes. É inconstitucional a lei
distrital ou estadual que comine penalidades a quem seja flagrado em
estado de embriaguez na condução de veículo automotor.
(ADI 3269, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 21.9.2011)
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei distrital no 2.959, de 26
de abril de 2002. 3. Apreensão e leilão de veículos automotores
conduzidos por pessoas sob influência de álcool, em nível acima do
estabelecido
no
Código
Brasileiro
de
Trânsito.
4.
Inconstitucionalidade formal. Usurpação da competência
legislativa privativa da União em matéria de trânsito (artigo
22, XI, da Constituição). 5. Precedentes. 6. Procedência da ação
(ADI 2796, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 16.12.2005 –
grifou-se)

Por esse motivo, há de ser reconhecida a inconstitucionalidade das
normas questionadas da Lei 10.639/2019 do Rio Grande do Norte.
3. PEDIDOS E REQUERIMENTOS
Em face do exposto, requer o PROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA que se colham as informações da Assembleia Legislativa e do
Governador do Estado do Rio Grande do Norte, e que se ouça a AdvocaciaGeral da União, nos termos do art. 103, § 3º, da Constituição Federal.
Superadas essas fases, pede prazo para a manifestação da Procuradoria-Geral
da República.
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Ao final, postula que se julgue procedente o pedido para ser
declarada a inconstitucionalidade dos arts. 2º, 3º, I, “b” (expressão “e multas
de trânsito”), 4º, caput (expressão “e multas”), e 5º da Lei 10.639/2019 do
Estado do Rio Grande do Norte
Brasília, data da assinatura digital.
Augusto Aras
Procurador-Geral da República
Assinado digitalmente
VF
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