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Ementa 

Mandado de Segurança - Utilização de Película 
Protetora em Veículos Automotores ("Vidro fumê") 
Resoluções n~s 763 e 764/92 - Revogação - CONTRAN -
Recurso de ABDETRAN - Extensão do Poder de Polícia -
Art. 5~, LXIX, C.F. - Art. 3~, CPC - Lei n~ 1.533/51 
(art. 19). 

1. Na ampla permissão constitucional (art. 5 ~ , 
LXIX, C. F. ) , existindo razoabilidade no pedido de 
proteção de atividades econômicas lícitas, atingidas 
por efeitos concretos do ato administrativo malsinado 
como ilegal, legi timam-se as pessoas jurídicas, 
reunidas pela conexidade daquelas atividades, 
refletindo o "interesse jurídico", diretriz da 
"vontade", consubstanciado o "direito SUbjetivo", 
como partes impetrantes na relação processual do 
mandamus (art. 30, CPC, c/c art. 19, Lei nO 
1. 533/51). 

2. O poder de polícia, exercido com a finalidade 
de proteger o cidadão, nos limites da lei e reclamado 
por objetivas realidades sociais contemporâneas, não 
constitui ato abusivo ou ilegal. 

3. A segurança do trânsito é dever do Estado, 
responsável pela sua fiscalização e controle, para 
proteger a vida e a integridade física do cidadão, 
para isso, devendo usar dos legítimos mecanismo de 
atuação. 

4. Os interesses econômicos, privados, ainda que 
legítima a sua defesa, não podem preponderar ou 
restringir superiores interreses coletivos. 

5. A trato de ato motivado em pareceres técnicos 
e aconselhamentos científicos, para a sua 
contrariedade, necessário o elastério das provas, 
converte o "mandamus" em inadequada ação judicial 
para o exame do alegado direito líqüida e certo, cujo 
reconhecimento é vindicado. 

6. Segurança denegada. 



Vistos e relatados 
indicadas: 

A c 6 r dão 
estes autos I em que são partes as acima 

Decide a Egrégia l' Seção do Superior Tribunal de Justiça, 
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Cesar 
Asfor Rocha, por maioria, denegar o mandado de segurança; vencido os 
Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha e Peçanha Martins que dele não 
conheciam, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Os 
Srs. Ministros José de Jesus, Hélio Mosimann, e Demócrito Reinaldo 
votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausentes, ocasionalmente, os Srs. 
Ministros Antônio de Pádua Ribeiro, Garcia Vieira e Humberto Gomes 
de Barros. Presidiu o jUlgamento o Sr. Ministro América Luz. 

Custas, como de lei. 
Brasília (DF), 14 de dezembro de 1993. ata do julgamento). 

Minis 1 en ·----7' 
'~~ \ ---....--/ 

Ministro Mil~' z pereira 
Re to / 
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IMPETRANTES GARFILM IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PELÍCULAS LTDA. E 
OUTRAS 

IMPETRADO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA 

R e 1 a t o r i o 

o Senhor Ministro Hilton Pereira (Relator): - Garfilm I~ 

portação e Comércio de Peliculas Ltda e outras impetraram Manda-

do de Segurança, com pedido de liminar, contra ato do Exmº Sr. 

Ministro de Estado da Justiça, objetivando suspender os efeitos 

da decisão no Processo nº 0800-020821/92-75, que revogou as Resolu 

ções 763 e 764/92, do CONTRAM. 

Esclarecem as Impetrantes que a Associaçe.o Brasileira de 

Departamentos de T~ânsito ABDETRAN interpôs, junto ao 

ílJinistério da Justiça, Recurso Administrativo visando a revoga-

ção das Resoluções 763/92 e 764/92, do CONTRAM. Estas Resoluções 

disciplinam o uso das chamadas "peliculas de controle solar" que, 

em defesa dos interesses coletivos, peIT.1itirem o seu uso nos vidros 

dos veiculos, com exceçao para o do parabrisa dianteiro. Essa nor 

ma visa evitar a dificultação de identificação das pessoas oue 

estejam no interior dos automóveis. 

Primeiramente, alegam as Impetrantes que se "existe uma 

procura, da parte dos cidadãos, pelo uso da fita de controle so-

lar, é porque existe um interesse coletivo em jogo, o que 

titui fonte de maior legitimidade do que os interesses 

que detêm o poder para coibir est:a pretensão". 

Citam ainda exemplos de normas que pretendem a 

cons-

daqueles 

defesa 

co cidadão e que, por outro lado, podem ocasionar insegurança in-

1239 G10 20145 
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individual e social, como e o caso da obrigatoriedade do uso de 

capacetes, para os motociclistas, que podem também ocultar a iden 

tidade do individuo na prática de crime. 

Asseveram que a proibição do uso da fita de proteção 80-

lar, além de consistir em "considerável retraimento das vendas 

da autoral!, proporciona lIinevitáveis constrangimentos dos propri~ 

tários dos carros assim equipados diante das autoridades do trân 

sito ou de seus agentes". Acrescentam que a revogação das citadas 

Resoluções fere o direito individual liqUido e certo do cidadão 

amparado por res judicata. 

Acentuam que apesar da ABDETRAN estar restringindo o 

uso das ditas películas, alguns veiculos nacionais ou importa-

dos como é o caso do modelo OMEGA, da General Motors do Bra-

sil nao foram sequer molestados. 

Por fim, dizem que, amparadas pelas Resoluções ora revo-

gadas, adquiriram vultosa quantidade do produto, o que ocasionou 

11 incalculáve 1 gravame finance i ro", sem fal ar "nos reflexos sobre 

desemprego e inadimplência de compromissos comerciais e oficiais". 

A autoridade dita coatora, em suas informações, disse 

estar pacificado o entendimento de que o Mandado de Segurança nao 

é meio idôneo para discutir matéria dependente de prova, como e o 

caso das Impetrantes. Além disso, não cabe o ~arndamus para tute-

lar mero interesse (fls. 73/138). 

dindo: 

1239,010.28,'46 

Em 03.02.93, indeferi a liminar ~equerida, assim deci-

"O S requisitos a ll.::illIllLinar, vaI to a insistir, 
sao essenciais, conexos ou aditivos e não alter-
nativos. De conseguinte, para o seu deferimento, 
inequivocamente, teriam que ficar demonstradas a 
relevância dos fundamentos do pedido e, se conc~ 
dida, a possibilidade da ineficácia da segurança 
(art. 7~, 11, Lei 1.533/51). Esta hipótese, no 
caso, não se entremostra. Assim, não bastando as 
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boas razões dos fundamentos deduzidos, comple-
mentando o despacho inicial (fI. 2), indefiro a 
liminar requerida" (fI. 140). 

Assim entendeu o douto Ministério Público Federal: 

11 tendo em conta termos do Parecer CJ 
n Q 326/92 e Nota CJ 742/92 (fls. 18/30) que ver 
sam sobre a questão da segurança no trânsito, 
não há falar-se em violação a direito liqUido e , 
certo do impetrante, sendo certo que no exerCl 
cio do poder de policia, nada impede que a aut~ 
ridade impetrada modifique normas que anterior-
mente autorizavam utilização da prefalada peli-
ccula, até porque essas normas vieram com a in-
tenção de modificar uma anterior (Res. 747/90) 
que versava exatamente sobre a proibição da pe-
lícula e que agora passa a viger novamente. 

Assim, opina o Minist~rio P~blico Federal 
pela carência da ação, ou, caso rejeite-se a 
preliminar, pela denegação da segurança, à min 
gua de direito liqUido e certo" (fI. 147). 

É ° relatório. 
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E mm e nt "t a 

Mandado de Segurança - Utilização de Peli 
cuIa Protetora em Veiculos Automotores (I1 v idro 
fumê") - Resoluções nºs 763 e 764/92 - Revoga-
ção - CONTRAN - Recurso da ABDETRAN - Extensão 
do Poder de Policia - Art. 5º, LXIX, C.F. - Art. 
3º, CPC - Lei nº 1.533/51 (art. 19) -. 

1. Na ampla permissão constitucional (art. 
5º, LXIX, C.F.), existindo razoabilidade no pe-
dido de proteção de atividades econômicas lici-
tas, atingidas por efeitos concretos do ato ad-
ministrativo malsinado como ilegal, legi timam-
se as pessoas juridicas, reunidas pela conexi-
dade daquelas atividades, refletindo o l1interes 
se juridico", diretriz da "vontade l1 , consubs-
tanciando o "direito subjetivo", como partes im 
petrantes na relação processual do mandamus 
art. 3º, CPC, c/c art. 19, Lei nº 1.533/51) -

2. O poder de po1icia, exercido com a fi-
nalidade de proteger o cidadão, nos limites da 
lei e reclamado por objetivas realidades so-
ciais contemporâneas, não constitui ato abusivo 
ou ilegal. 

3. A segurarnça do trânsito é dever do Es-
tado, responsável pela sua fiscalização e con-
trole, para proteger a vida e a integridade fi-
sica do cidadão, para isso, devendo usar dos l~ 
gitimos mecanismos 8e atuação. 

4. Os interesses econômicos privados, ai~ 
da que legitima a sua defesa, não podem prepon-
derar ou restringir superiores iIlrtteI 

5. A tra~o de ato motivado em 
OOIleti'VOS. 
pareceres 

técnicos e aconselhamentos cientificas, para a 
sua contrariedade, ~ecessário o elastério das 
provas, converte o "mandamus" em inadequada ação 
judicial para o exame do alegado direito liqUi-
do e certo, cujo reconhecimento é vindicado. 

6. Segurança denegada. 

v <O 1t <O 

o Senhor ~inis"tro OOilton Pereira {Relator]: - a imp~ 

tração confronta ato administrativo, eàitado pelo Senhor ~inis 

1239,01026146 
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~inistro da Justiça que, acolhendo recurso da ABDET~ As-

sociação Brasileira de Departamentos de Trânsito proibiu 

o uso de película protetora de raios solares, utilizada em veí-

culos, assim, revogando as Resoluções nQs 763 e 764/92 com 

Embora nao enfatizada concretamente a carencia do di-

reito de ação, preliminarmente, parece-me conveniente examinar 

essa condição legitimadora da pretensão formalizada no molde 

do Ttwr:it". Com esse propósito, analisada a dissertação conti-

da na inicial, prontamente, alvoroça-se que, com prova documen-

tal, está demonstrado que, administrativamente, foi editado ato 

disciplinando o uso de películas para a proteção solar nos vi-

dros de veiculos automotores, concretamente, embaraçando a des-

tinação comercial daquele produto, regularmente importado (doc. 

de fI. 46) e, conseqüentemente, obstaculizando a publicidade, c~ 

mercialização e prestação dos serviços contratados (docs. de 

fls. 47 a 57). são acontecimentos afiançadores do interesse jur 

rldico, geratrizes da vontade, sustentáculos de manifesto di-

reito subjetivo, como elementos integrativos, legitimando o 

exercicio da ação proposta (art. 3º-, CPC, c/c o art. 19, Lei nº 

1.533/51). A resistência da autoridade coatora, vencendo ir-

resignações manifestadas na instância administrativa, em manten 

do o ato malsinado, faz sobressair a caracterização do litígio. 

Doutro prisma, pois, divisa-se a legitiaidade das pe~ 

soas juridicas impetrantes, reunidas pela conexidade de ativida 

des econômicas, sem confusão com o interesse público (coletivo), 

quando procuram a via mandamental para a defesa do direito que 

:o>lPQam amparar a pre tensão deduzida (ar~. 5 º-, LXIX, C. F . art. 

1º-, Lei nº- 1.533/51 -). 

Descortina-se, desse modo, a legitimidade da id~ia co-

mum que reuniu as Impetrantes, defendendo interesse tipico, sem 

a eiva da ilicitude, somatório das condições gerais da ação em 

processamento. 

1239.010.28/4/1 
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Em outro falar, embora dependente de aferição, há ra 

zaabilidade na qualificação das Impetrantes na procura do con-

trole judicial do ato administrativo que reputam ilegal. Enfim, 

frente aos principios constitucionais ordenadores do "mandamus", 

na senda de valores básicos incluindo-se o interesse econô 

mico motivador da vontade dos que se sentiram prejudicados 

não deve ser obstado o exame do direito vindicado. 

Por derradeiro, tenho que a ação posta à 
de toda pessoa rlsica ou jurídica está legitimada 

dispoSiÇão 

na ampla 

permissão constitucional, como favorável incidência das regras 

gerais do direito ao exercicio da ação. 

Dessa legitimação, todavia, excluo o Impetrante José 

EugêniO França de Lima (fI. 20) que, singularmente, na linha das 

razões delineadas, não demonstrou objetiva razão da sua particl 

pação ou especifico interesse juridico atingido pelo ato, fica~ 

do desagazalhado da necessária legitimação, mesmo como litis-

consorte voluntário ou terceiro, ainda que fosse ad adjuvandue, 

para integrar a relação processual; dela fica excluido (art. 267, 

VI, CPC). 

Concluidas essas inaugurais proposiçoes, com a exclu-

sao do Impetrante nominado, estabilizando a relação processual, 

afirmo a 1egitimidade das pessoas juridicas litisconsorciadasna 

impetração da segurança. 

No rumo do ~érito, recolhi que as Impetrantes, 

tando sobre contingências fáticas, alegaram: 

disser 

12 ~9_010_Z8146 

ollllllissis 

"O Conselho Nacional de TrânSito, atra-
vés das Resoluções 763 e 764/92, revogou a ant~ 
ga Resolução 542/78, e o fez motivado por estu-
dos técnicos realizados pela CIE - Comissão In-
ternacional de Iluminação, na qualidade de Ór-
gão responsável pela disciplina e segurança do 
trânsito no Pais. O CONTRAN, todavia, é desti-
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destituido da qualidade de Licurgo e jamais edi 
ta normas em sentido formal "leis"), as unicas 
que, segundo a Constituição (art. 52, 111). têm 
poder para obrigar alguém a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa. 

Não cabe ao Estado subsumir-se na determi 
naçao dos interesses do cidadão, sem reserva l~ 
gal, nem mesmo no suposto intuito de prote-
gê-lo ... " (f1. 08). 

"O ato do Excelentissimo Senhor Ministro 
da Justiça fere os mais elementares fundamentos 
do Direito. Primeiro, por sobrepor-se injustif~ 
cadamente a um m~~ coletivo maior dos oida 
dãos. Segundo, porque, sendo unilateral, a-
fronta Resoluções em pleno vigor àe um Órgão c~ 
legiacto e competente sobre a matéria em tela. 
Terceiro, por fundamentar-se num falso prete~ 

to de prejuizo à segurança do trânsito, alega-
do e não cabalmente provado pela ABDETRAN. 
Quarto, porque, não advinda tal proibição de 
lei em sentido pleno (material e formal), e 
ipso ~acto afrontadora do principio constitu-
cional contido no art. 5º 
Geral. 

da Constituição Fe-

Se aquele Ilustrado Conselho, no uso 
de sua competência normativa, assim disci-
plinou a matéria, deve tê-lo feito visando 
ao beneficio maior do interesse coletivo e o 
mais razoável e que o fizesse facultando, e 
não proibindo. Porque, então, revogá-lo, quando 
a ~endência moderna dO Direito é pela irre-
vogabilidade do ato administrativo como regra 
e a revogabiliàade como exceção, dentro do obje ,-
tivo de dar-se uma maior estabilidade as 
relações enLre a administração e os adminis 
trados" (fI. 09). 

Almejando a liminar, pediram a suspensao dos efeitos 

do ato revogatório das Resoluções 763 e 764/92, do CONVRAN e, 

a final, a desconstituição do ato acoi~ado de ilegal e abusivo. 

12 ~9,OI0,nI46 
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Com os olhos de bem ver, 2. questão de fundo moureja 

na averiguação de. conveniência ou não do uso de fita de conitro-

.le sol.ar "vidro fumê ll nas áreas envidraçadas dos vei-
cuIas automotores, tornando a visibilidade de fora para dentro 

prejudicada. A proibição, entre outras razões, forrou-se no 

fato de que tal liSO facilitava práticas criminosas, dificul-

tando a ação policial preventiva e repressiva e a fiscaliza-

ção do trânsito. 

Por esse pórtico, ganha relevância o direto conheci 

menta do ato malsinado, a dizer: 

1239,0'028146 

ommissis 

'·'Considerando o crescente índice de aci-
dentes de trânsito, transformando a circulação 
de veiculos numa violenta e sangrenta guerra 
viária e que, por isso, toda medida que objetl 
ve diminuir esses sinistros deve ser incenti-
vada; 

Considerando que, estudos ténicos e 
tiricos comprovam que a atividade referente 

cien 
a 

condução de veiculo IIdepende de um conjunto de 
aptidões, integradas com a participação dos ór-
gâos do sentido '! e que a visão IIconcorre com 
95% (noventa e cinco por cento) das percepçoes 
que desencadeiam as reações do condutor ll que 
comandam as decisões a tomar na direção do vei 
culo; 

Considerando que a visibilidade das pa~ 

~es envidraçadas dos veiculos deve ser preserv~ 
da, dentro dos padrões compa~iveis com a seg~ 
rança veicular; 

Considerando que "a transmissão luminosa 
em relação à sensibilidade do olho humano à cla 
ridade da luz padrão A (adotada pela CIE - Co-
missão Internacional de :luminação ou luz de 
lâmpada de tungstêniO, temperatura de cor do fi 
lamento 2.850 QK), não deverá ser menor que 75% 
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para vidros de pára-brisas e 70% para vidvos l~ 
terais e traseiros. Como receptor de radiação 
utiliza-se um fotoelemento corrigido para a 
sensibilidade do olho humano"; 

Considerando que é dever do Estado zelar 
pela proteção da vida dos cidadãos, em especial 
através de medidas preventivas; 

Considerando que os vidros dos veiculos e 
a sua transperência, constituem requisitos de 
segurança sobre os quais não podem ser coloca 
das dúvidas, nem tampouco ficar ao a1vedrio da= 
que1es que têm a obrigação de cumprir as nor-
mas do poder público; 

Considerando que as Resoluções nºs 763 
764, de 14 de setembro de 1992, do CONTRAN 

e 
con 

têm medidas extremamente liberalizantes e, por 
conseguinte, prejudiciais à segurança 
sito; 

do trân-

Considerando, sobretudo, que citadas ResQ 
1uções ainda não entraram em vigor; 

Considerando ainda o que consta do Proces 
so nº DC/CGSG/MJ 08000.02821/92-75, e reportan-
do-~e aos doutos fundamentos expostos no PARE 
CER CJ nº 326/92 e na NOTA CJ nº 192/92, DEC:rOO: 

~~ 555-A - lº - Prover, com apoio no art. 
6º da Lei nº 5.108, de 21 de setembro de 1966, 
(Código Nacional de Trânsito), o recurso adm! 
nistrativo interposto pela Associação Brasilei-
ra de Departamentos de Trânsito - ABDETRAN, co~ 
tra as Resoluções nº s 763/92 e 764/92 do CONTRAN, 
datadas de 14 de setembro ano em curso; 

2º - Revogar, por força do provimento des 
te recurso, as Resoluções ora impugnadas, fica~ 
do, em conseqUência, nant1da a vigência dos 
subitens 5.3.2 dos itens 8 e 9 da Resolução nº 
463/73, do CONTRAN, na redação que precedeu a 
modificação introduzida pela Resolução numero 
763/92, agora revogada, ficando igualmente man-
tida a vigência da Resolução nº 747/90, do mes-
mo órgão ... 11 (fls. 99 e 100). 

Sem brumas, mas, com luminosas evidências, poe-se ao 

conhecimento que a motivação do ato reflete preocupações deit~ 

das em fatos e nas conclusões dos estudos técnicos e cientifi 

cos, cujo exame, irretorquivelmente, reclama confrontos de vale 

dia argumentação, somente possivel no sitio probatório, elasté-
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elastério inadequado nesta especiallssima via. 

Demais disso, no pertinente à garantia da segurança 

coletiva, pelo menos reflexivamente, implicaria em incursionar-

se na senda do subjetivismo de considerações talhadas à diseri 

cionariedade ou conveniência da Administração Pública. 

De outro lado, embora acenando com a significação da 

liberdade individual, sente-se que o principal móvel do "manda-

mus", ainda que legitima, é a defesa dos interesses econômi-

COS das partes Impetrantes, a saber: 

omissis 

11 ••• as Impetrantes realizaram aquisições 
vultosas co produto, tendo que arcar, assim, 
com incalculável gravame financeiro, numa situ~ 
ção já usualmente preocupante, como esta pela 
qual transita a economia nacional. Isto sem fa-
lar nos inevitáveis reflexos sobre desemprego 
e inadimplemento de compromissos comerciais e 
oficiais ll (i tem IV - fI. 06 -). 

Não obstante a sua importância, essas eventualidades 

fáticas não enfraquecem os antecedentes registros aprision~ 

dos à fiscalização e ao controle preventivo pelo Estado, deve-

res impositivos e bem afeitos à segurança do cidadão, 

vrá-Io das meliâncias. 

para li 

Essas realidades, na sociedade contemporânea, tem re-

levância prevalecente àquelas razões econômicas. Verdadeiramen-

te, são tão importantes quanto ao ajustamento do !!interesse pa.!.:. 

ticular ll é o do lIinteresse público lI e, as vezes, manifestando-

se de maneira coercitiva para conter a vontade individual, tra-

duzindo aspectos especiais de uma situação ou circunstância i-

dentificada, a exigir compativel comportamento, amoldado ao am-

biente social. 

Nessa amplitude ecumenica dos motivos, chega-se a con-

clusão de que, para argumentar contrariamente, na procura do 

123901028146 
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alegado direito líqUido e certo, somente a mobilização probat~ 

ria poderia confortar outra visão do assunto e favorável às Im 

petrantes. 

Desse modo, como o ato abordoa a segurança do trânsi-

to e a redução de visibilidade com o uso das referidas pelícu-

las e enfatiza aspectos técnicos, argumentos divorciados de in 

vocações juridiCas, no meu sentir, distancia-se do labéu de 

ser abusivo e ilegal. 

Por derradeiro, nao se questiona que a autoridade in-

digitada como coatora agiu no exercicio das suas públicas fun-

çoes, a respeito das restrições debatidas, pela inspiração da 

segurança do trânsito, proteção da vida e integridade flsica 

do cidadão, com a ancora da realidade dos fatos sociais e dos 

aconselhamen~os técnicos e especializados. 

Saliente-se, outrossim, que, competente para perfi-

lar as Resoluções favorecedoras do uso das mencionadas pelicu-

las, igualmente, no exercicio de funções hierarquizadas admi-

nistrativamente, na instância recursal, estimulado por novos 

fatores, tem capacitação para modificá-las ou revogá-las. 

Dai as oportunas observações :eitas pelo ilustre Dr. 

José Arnaldo da Fonseca, digno Subprocurador-Geral da Repúbl~ 

ca, opinando: 

1239.Dl0.28146 

ollllll.issis 

11 ••• tendo em conta termos do Parecer CJ 
n Q 326/92 e Nota CJ 742/92 (fls. 18/30) que 
versam sobre a questão da segurança no trânsi 
to, não há falar-se em violação a direito 11~ 
qtiido e certo do impetrante, sendo certo que 
no exercicio do poder de policia, nada impede 
que a autoridade impetrada modifique normas 
que anteriormente autorizavam utilização da 
prefalada pelicula, até porque essas normas 
vieram com a intenção de modificar uma ante-
rior (Res 747/90) que versava exatamente so-
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sobre a prlibição da película e que agora pas-
sa a viger novamente. 

Assim, opina o Ministério Público Fede-
ral pela carência da ação, ou, caso rejei te-
se a preliminar, pela denegação da 
à mingua de direi to líqüido e certo l1 

segurança, 
(n. 147). 

Pelo vinco de todo o exposto, indemonstrado o vindica-

do direito liqUido e certo, voto denegando a segurança. 

É o meu voto. 

12 ~9_01O 28146 
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MANDADO DE SEGURANÇA N" 2.130-5 - CE 

VOTO VISTA 

O EXMO. SR. MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA: - Dirige-se a presente 

impetração contra despacbo (fls. 28) do Excelentissimo Senhor Ministro da Justiça, proferido 

no Processo nn 08000.02081/92-75 que, acolhendo recurso administrativo agitado pela 

Associação Brasileira de Departamentos de Trânsito - ABDETRAN, revogou as Resoluçães 

nns. 763/92 e 764/92 do CONTRAN que permitiam o uso da fita de controle solar 

(vulgarmente conhecida como ''vidro fumê"), dos veiculos automotores, na forma que 

indicavam. 

o ato seria ilegal porque, a uma, não poderia a autoridade impetrada revogar, 

monocraticamente, resoluções daquele Órgão colegiado; a duas, porque sobrepõe·se a um 

interesse coletivo; a três, por fundamentar-se a um falso pretexto de prejuízo à segurança do 

trânsito; a quatro, porque não advinda tal proibição de lei em sentido pleno (material e 

formal). 

A autoridade apontada como coatora, em suas informações, sustentou a 

validade do ato praticado mas, preliminarmente, propugnou pelo não conhecimento do writ 

por cuidar~se de matéria controvertida a reclamar exame probatório, a todo imprestável a via 

estreita do mandamus. No mesmo sentido o parecer da douta Subprocuradoria-Geral da 

República. 

o eminente Ministro Milton Pereira, relator do feito, depois de afastar algumas 

preliminares reclamadas, entendeu, ainda, "que a motivação do ato reflete preocupações 

deitadas em fatos e nas conclusões dos estudos técnicos e científicos, cujo exame, 

irretorquivelmente, reclama confrontos de valedia argumentação, somente possível 1JO s(tio 

probatório, e/astério inadequado nesta especialíssima via." (fls. 6/7 de seu judicioso vot~ 
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Ademais, 'no pertinente à garantia da segurança coletiva, pelo menos 

reflexivamenJe, implicaria em incursionar-se na senda do subjetivismo de considerações talhadas 

à discricionariedade ou conveniência da Administraçõo Pública." (loc. cit.). 

Acosto-me inteiramente a essas percucientes colocações formuladas pelo 

eminente Ministro Relator. 

Pedi vista dos autos, todavia, pela dúvida que remanesceu sobre ser ou não 

possível ao Ministro da Justiça revogar, monocraticamente, decisão colegiada do CON1RAN, 

por ter ficado impressionado com as bens elaboradas razões dos impetrantes, que 

demonstram o esforço e o talento dos ilustres Advogados subscritores da inicial. 

Concluo, contudo, da análise feita no Código Nacional do Trânsito, ter a ilustre 

autoridade coatora competência para tanto. 

É o que decorre do pontificado pelos arts. 5°, V, e 6°, da Lei nO 5.108/66 

(Código Nacional do Trânsito), e pelos arts. 216, I, e 219, do Decreto nO 62.127/68, que 

regulamentou. 

Da leitura desses dispositivos percebe-se que compete ao Conselho Nacional do 

Trânsito elaborar normas-padrão e zelar pela execução de suas decisães cabendo recurso 

para o Ministro da Justiça. 

Isto posto, e por aIDor à brevidade, recolho como se fossem minhas as judiciosas 

colocações formuladas pelo eminente Ministro Milton Pereira. 

No entanto, como a matéria discutida, no atinente à correção ou não do ato 

atacado, envolve matéria fática, como bem demonstrado pelo eminente Ministro Relator, 

creio não ser o caso de se denegar a segurança, mas de não conhecer do mandamus, 

permitindo~se às impetrantes as vias ordinárias. 

Diante de tais pressupostos, não conheço do mandado, assegurando aos 

impetrantes, se quiserem, postularem pelas vias ordiná~ 

\. 
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MANDADO DE SEGURANÇA NO 2.130-5 - CEARÁ 

VOTO 

O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ DE JESUS FILHO: 
Peço vênia ao Sr. Ministro-Relator para acompanhar o Sr. Ministro Cesar 

Asfor Rocha, porque, se não é caso de segurança, se depende de exame de matéria 
fática, evidentemente não hã dire~o líquido e certo. Não hav')p<)f' este, data vania, o 
melhor caminho seria o do não-conhecimento do mandamus. ~ 

O EXMO SR. MINISTRO MILTON LUIZ PEREIRA (RELATOR) -
APARTE: 

V. Exa. me perm~e uma explicação? Esse voto jã elaborei hã algum 
tempo, mas, pelo que me recordo, é baseado nas razões de dire~o sustentedas pela parte 
impetrante. Procurei demonstrar, com o exame da legislação, que o ato da autoridade é 
legal. O Sr. Ministro Casar Asfor Rocha, embora seguindo a mesma linha de raciocínio -
hé no meu voto uma referência que, se enveredasse por outro campo, teria que discutir 
provas -, S.Exa conclui que esta discussão probatória seria pelo não-conhecimento. No 
meu entender, em face do que foi pedido, examinei todo o conteúdo da legalidade ou não 
do ato. Cheguei à conclusão de que é legal. Para chegar a isso, examinei toda a matéria 
de lei. 

A impetrante argumenta quanto à ilegalidade e depois traz os 
fundamentos féticos. Deixando de examinar os fatos, restrinjo-me à legalidade. 
Examlnando-a, entendi que o ato é legal. 

Denego a segurança. 
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MANDAPO PE SEGURANÇA Nll 2.130 - 5 - CEARÁ 

VOTO-VOGAL 

O SENHOR MINISTRO HÉLIO MOSIMANN: 

Com a devida vênia do eminente Ministro César 
Rocha, acompanho o Sr. Ministro-Relator, denegando a seguranç 
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MANDADO DE SEGURANÇA N1I2.130-5-CEARÁ 

VOTO·VENCIDO 

O EXMO. SR. MINISTRO PEÇANHA MARTINS: • 

Senhor Presidente, peço vênia para divergir do Relator 
porque o mandado de segurança não visa declarar a legalidade do 
ato; é um remédio que se dá ao cidadão contra um ato 
administrativo, que o eminente Relator afirma legal. Se o 
denegarmos, estaremos fechando a porta para discutir-se a matéria 
contida na prova, que o Ministro César Rocha diz preconstituída, 
mas não quis revolver. 

Prefiro ficar pelo não-conhecimento. 
/1 / " 

! " I) 
-,~', _~?4-~~ 
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