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Processo n.º: 0800481-63.2021.8.10.0090
 

Classe CNJ: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
 

Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer (10671) - Liminar (9196)
 

AUTORES: MARCOS TÚLIO PINHEIRO REGADAS FILHO, LARA FERRO BRAGA REGADAS,

NELSON ANGELO PIQUET, LASZLO ALEXANDRE NELSON PIQUET SOUTO MAIOR e JOSÉ

DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO 
 

RÉU: MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA
 

 
 

DECISÃO
 

 
 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por MARCOS TÚLIO PINHEIRO

REGADAS FILHO, LARA FERRO BRAGA REGADAS, NELSON ANGELO PIQUET, LASZLO

ALEXANDRE NELSON PIQUET SOUTO MAIOR e JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO em

face do MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA.
 

Alegam os autores, em síntese, que obtiveram conhecimento de restrições feitas pelo

município demandado à circulação de veículos cuja permissão de uso e circulação lhes fora

concedida anteriormente e que a gestão municipal irá realizar a proposição de lei que proíba a

circulação de veículos denominados Utility Task Vehicle – UTV nos limites do Município de Santo

Amaro do Maranhão – MA.
 

Argumentam que o Município concedeu o SELO DE MORADOR, instituído pela Lei n.º
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244/2017, mediante o cadastro dos autores e outros moradores, junto à Prefeitura Municipal,

permitindo o acesso de veículos à cidade e a transitarem nas Zonas Urbana e Rural do Município.
 

Esclarecem que agora, no ano de 2021, a Prefeitura teria expedido comunicação em

seu perfil da rede social instagram informando sobre a necessidade de realização de

recadastramento dos veículos e que, não obstante tenham entregue a documentação exigida, até

o momento não obtiveram qualquer resposta.
 

Afirmam que a gestão municipal, ciente de que a restrição imposta à circulação dos

moradores fazendo uso dos veículos UTV’s carece de fundamentação legal, o Prefeito Municipal

de Santo Amaro, no dia 14.06.21, encaminhou Projeto de Lei à Câmara Municipal de Vereadores,

buscando alterar dispositivos da Lei Municipal n.º 244/2017, a qual dispõe sobre Sistema de

Controle, Ordenamento e Circulação de Veículos Automotores no município de Santo Amaro do

Maranhão, inclusive designando audiência pública para discussão da matéria para o dia

23.06.2021.
 

Esclarecem que a norma a ser proposta incide em flagrante desrespeito aos Princípios

Constitucionais de Liberdade, da Isonomia e da Propriedade, ao diferenciar a condição de

morador estabelecendo prazo para concretização de direitos atinentes ao direito fundamental.
 

Além disso, afirmam que o Município de Santo Amaro não tem competência para

legislar sobre locomoção dos indivíduos, devendo prevalecer a liberdade de acessar,

permanecer, transitar com seus bens (veículos) na cidade, pois a competência para legislar sobre

trânsito e transporte é privativa da União, conforme o art. 22, inciso XI, da Constituição Federal.
 

Por fim, pontuam que a audiência Pública proposta ofendeu os princípios da

Legalidade e da Publicidade, ao impor um tempo mínimo de divulgação da convocação dos

moradores, das instituições interessadas e das Autoridade Públicas, restringindo, assim, a ampla

divulgação do ato que será realizado, e, por via de consequência, limitando a participação dos

interessados, sobretudo por não ter havido convite aos representantes do Ministério Público, do

Corpo de Bombeiros, do ICMBio, das Secretarias Estaduais, do CETRAN, Polícia, Defensoria

Pública, Associação de Moradores, Sindicatos, Colônias, Lideranças Comunitárias, etc.
 

Ao final, pedem a concessão de tutela de urgência para  suspensão da Audiência

Pública designada para o dia 23.06.2021, a determinação no sentido de que o Gestor Público se

abstenha de editar qualquer ato administrativo que importe na limitação da condição de

moradores, em especial as concernentes às suas liberdades de locomoção veicular, tal como a

constante da nota pública datada de 10.06.21, que estabelece a proibição de circulação com

UTV’s; e a expedição dos “SELOS DE MORADOR” requeridos pelos autores por ocasião do

recadastramento exigido pela Prefeitura e cujos requisitos restaram cumpridos em sua totalidade.

Também pedem a seja julgada incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 3º, §§ 1º e 2º, da

Lei Municipal nº 244/2017.
 

Juntaram documentos.
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Vieram os autos conclusos.
 

É o breve, porém suficiente relatório. Fundamento e decido.
 

A tutela provisória de urgência cautelar e antecipada pleiteada pelos autores em sua

inicial, para ser deferida, necessita do preenchimento de dois requisitos positivos, isto é a

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao

resultado útil do processo e um requisito negativo, no caso da tutela antecipada, a

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º do CPC).
 

No caso dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, entendo estarem

parcialmente presentes tais requisitos positivos e ausente o requisito negativo.
 

Explico.
 

Inicialmente, pleiteiam os autores (item “a” dos pedidos formulados na petição de ID

Num. 47745423 - Pág. 17) a suspensão de audiência pública marcada para o dia 26 de junho de

2021, na qual será discutido projeto de lei relativo à circulação de veículos de propriedade dos

moradores do município de Santo Amaro e seu acesso a denominados pontos turísticos dessa

localidade.
 

Ocorre que a presente ação tramita sob o procedimento comum e tem como autores

moradores da localidade, pleiteando a tutela de alegado direito subjetivo seu, qual seja o de

locomoção em veículos de sua propriedade, afetado por ato da Administração Pública e por

receio de restrição futura em decorrência de projeto de lei municipal.
 

Conquanto admissível o controle de constitucionalidade da lei sob o aspecto formal na

via difusa, o pedido principal da ação deve ser dirigido à tutela do alegado direito subjetivo do

autor, tendo a declaração de inconstitucionalidade como causa de pedir. Não é o caso dos autos,

ao menos em relação ao Projeto de Lei n.º 005/2021, posto não se ter norma em vigor a reclamar

a declaração de inconstitucionalidade, ainda que na via incidental.
 

De fato, pedido de suspensão de ato destinado à discussão de proposição legislativa

seria permitido, mas em situação singular.
 

O Supremo Tribunal Federal tem reiterado, muito embora não seja admissível no

sistema brasileiro o controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei, isto é,

de normas em curso de formação,   como exceção, “a legitimidade do parlamentar - e somente do

parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no

processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições

constitucionais que disciplinam o processo legislativo” (MS 24.667, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ

de 23.04.04).
 

No caso dos autos, análise esta que faço apenas em sede de cognição sumária, eis

que o momento processual em que se encontra o processo, os autores não possuiriam referida

legitimidade.
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Assim, ao menos no que concerne ao pedido formulado para suspensão da

Audiência Pública destinada à discussão da matéria que será objeto do anunciado projeto

legislativo, indefiro o pedido de tutela de urgência pretendida.
 

Todavia, no que se refere aos demais pedidos (itens “b” e “c” dos pedidos formulados

na petição de ID Num. 47745423 - Pág. 17), posto serem direcionados à tutela de direitos

subjetivos alegadamente dos autores, sobretudo por terem como causa de pedir o preenchimento

dos requisitos necessários à concessão dos selos de locomoção, a demanda, em princípio,

guarda admissibilidade, posto tratar-se de controle dos atos da administração pública, muito

especialmente voltados à limitação de Poder em relação à liberdade de particulares.
 

Em princípio, em relação ao Projeto de Lei n.º 005/2021, não se cogita realização de

controle concentrado ou difuso de constitucionalidade, posto não se estar diante de lei ainda em

vigor. Acaso aprovada a norma, referido controle de constitucionalidade, eventualmente, poderá

ser pleiteado pelos particulares ou quando muito no âmbito de ação civil pública, posto que, "’a

inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a

título de causa de pedir - e não de pedido –‘, como no caso em análise, pois, nessa hipótese, o

controle de constitucionalidade terá caráter incidental” (REsp 1.569.401/CE, Rel. Ministro

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016). Todavia,

não se trata de lei vigente a reclamar o referido controle.
 

Quanto à Lei n.º Lei Municipal n.º 244/2017, de fato, e aqui pontuo, não cabe ao

Município legislar sobre matéria de trânsito, competência esta muito bem delimitada como

privativa da União (art. 22, XI CF), sendo, em princípio, vedada qualquer discriminação formal e

normativa à circulação de veículos de qualquer natureza que não esteja prevista na legislação

federal.
 

O mesmo se diga em relação à delimitação do conceito de moradia, o qual, em

princípio tanto pelo alegado Projeto de Lei n.º 05/2021 (quanto a este ad argumentandum tantum

), quanto pela Lei Municipal n.º 244/2017 terem confundido os conceitos de domicílio e residência

(estes sobejamente delimitados no art. 70 e 71 do Código Civil) com o de moradia, este ligado à

dignidade da pessoa humana, parte inerente ao núcleo de Direitos Humanos, cuja

inafastabilidade vem sendo reiterada por tratados e convenções internacionais, ganhando um

espectro muito maior que a simples propriedade, habitação e permitindo inúmeras concepções

desde que adequadas à garantia de felicidade, autodeterminação e bem estar dos seus titulares.
 

Feito referido registro, é de se ver que o objeto do que pleiteado pelos autores relativo

à Lei Municipal n.º 244/2017, permite a declaração de inconstitucionalidade da norma, todavia

entendo não ser possível sua declaração em sede de cognição sumária, sobretudo por reclamar a

presença do contraditório, ao menos no caso dos autos.
 

Não obstante a isso, no caso em tela o que se tem, e os documentos de ID Num.

47746883 - Pág. 1 e Num. 47746884 - Pág. 1 ao meu ver preenchem o standard probatório

exigível para o pedido de tutela ora formulado, é que os veículos dos autores já possuíam desde
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o ano de 2020 e tiveram reiterados os pedidos de recadastramento, não havendo, portanto,

restrição para circulação de seus veículos.
 

De fato, entendo que no caso concreto, o pedido concernente a entrega dos selos aos

autores, como postulado no item “c” dos pedidos formulados na petição de ID Num. 47745423 -

Pág. 17, deve ser apreciado após a formação do contraditório, posto que “a concessão da tutela

de urgência antes da ouvida do réu somente é possível quando há motivo suficiente para fazer o

juiz crer que o adiamento do seu deferimento para depois do momento oportuno à defesa

obstaculizará a tutela do direito” (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela de

evidência. 2. ed. rev. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Pág. 134).
 

No caso dos autos, a entrega dos selos poderá ser realizada após a formação do

contraditório, sem que haja prejuízo à circulação dos veículos e ao processo de sua avaliação,

posto que já autorizados anteriormente, em 2020 e com base na Lei n.º 244/2017.
 

Ademais, acaso haja a declaração da inconstitucionalidade da Lei n.º 244/2017,

relativamente ao pedido autoral, de item “h” dos pedidos formulados na petição de ID Num.

47745423 - Pág. 17, não se cogitaria a expedição dos respectivos selos, haja vista eventual

invalidação da norma que sustenta sua exigência.
 

É que o pedido formulado no item “b” dos pedidos formulados na petição de ID Num.

47745423 - Pág. 17 pleiteia que o demandado se abstenha de editar qualquer ato administrativo

que importe na limitação da condição de moradores, em especial as concernentes às suas

liberdades de locomoção veicular, tal como a constante da nota pública datada de 10.06.21, que

estabelece a proibição de circulação com UTV’s.
 

Não obstante o referido pedido tenha por objeto a edição de ato geral e concreto, sua

limitação pode ser realizada em relação aos limites subjetivos da causa, isto é aos autores, posto

que a eles também dirigida tal proibição e limitada sua formulação a terceiros.
 

Trata-se de titula inibitória, a qual possui “como pressuposto somente a ameaça da

prática de ato contrário ao direito, pode ser utilizada não apenas quando se teme uma primeira

violação, mas também quando se teme a sua repetição ou mesmo a continuação da atividade

ilícita” (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. rev. São

Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Pág. 98).
 

Referida tutela, deve-se destacar, exige apenas a ameaça do ilícito e não a

probabilidade do dano. É o caso dos autos, coforme se vê das informações juntadas no seio da

peça inicial, de ID 47745423, na qual são juntados banners ou informativos da Prefeitura

Municipal informando da realização de novas restrições à circulação dos chamados Utility Task

Vehicle – UTV, conforme se vê do ID Num. 47745423 - Pág. 7.
 

Ao menos em juízo de cognição sumária, as formulações da inicial preenchem o 

standard probatório adequado à concessão parcial dos pedidos de tutela de urgência, no que se

refere à proibição de imposição de restrição por ato administrativo do demandado de limitar a
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circulação dos autores e os veículos por eles já cadastrados no ano de 2020, independente do

modelo já autorizado.
 

Forte nessas razões, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência para

determinar que o demandado se abstenha de limitar a circulação dos veículos dos autores,

independente do modelo, já anteriormente cadastrados ou com pedido de recadastramento

sob análise, mantendo-se válidos os selos anteriormente expedidos em 2020 e garantida a

expedição de eventual segunda via do respectivo ano, pelo que fixo multa de R$ 2.000,00

(dois mil reais) para cada ato de restrição.
 

Deixo para apreciar o pedido de expedição de novos selos para o ano de 2021,

formulado no item “c” dos pedidos formulados na petição de ID Num. 47745423 - Pág. 17, após

manifestação do demandado, para o qual fixo prazo de 72 (setenta e duas) horas.
 

Assim, intime-se o município demandado para manifestar-se, no prazo de 72 (setenta e

duas horas) sobre o pedido formulado no item “c” dos pedidos formulados na petição de ID Num.

47745423 - Pág. 17.
 

Designo audiência de conciliação para o dia 06 de julho de 2021, às 10:00 horas,

preferencialmente por videoconferência, garantido o acesso pelas dependências do Fórum

de Justiça.
 

Para ingresso na sala de audiências virtual as partes deverão, na data e horário

designados, solicitar acesso através do link correspondente e identificarem-se, com nome de

usuário e senha, sendo estes os seguintes:
 

Link: https://vc.tjma.jus.br/vara1hcam
 

Usuário: nome completo (apenas para identificação).
 

Senha: tjma1234
 

O acesso poderá ser feito por notebook, tablet, computador ou smartphone, contendo

câmera de vídeo, microfone e saídas de som, além de conexão à internet.
 

O navegador deverá ser, preferencialmente, Google Chrome, sendo necessário

permitir o compartilhamento do microfone e da webcam  quando solicitado.
 

Cite-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se.
 

Humberto de Campos – MA, data e assinatura conforme o sistema.
 

 
 

Ricardo Augusto Figueiredo Moyses
 

Juiz de Direito
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