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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0013431-88.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes 
ADELAIDE PEREIRA DA SILVA, LEANDRO CARVALHO DOS SANTOS, 
ANTONIO FEITOSA FERREIRA, WILLIAN MENDES DE SOUZA, ELIO 
PEREIRA DA SILVA, PAMELA APARECIDA DOS SANTOS, AIR DIOGO 
LOPES, JHENIFER FONTES GIMENIZ, DOUGLAS CARVALHO PIRES, 
FERNANDO DOS SANTOS, FRANCISCO MOREIRA DE ALMEIDA, IRINEU 
MOREIRA, VALERIA SALATINI DOS SANTOS, DENISE DA SILVA SANTOS 
ASSIS e JULIANA CRISTINA DOS SANTOS, é apelado FAZENDA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao 
recurso, para conceder parcialmente a segurança, em caráter preventivo, a fim de 
assegurar aos impetrantes o direito de trafegar com seus ciclomotores sem registro e 
licenciamento, enquanto não houver regulamentação municipal, mantida, no mais, a 
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
BORELLI THOMAZ (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.

São Paulo, 26 de março de 2014

DJALMA LOFRANO FILHO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 1929
Apelação Cível nº 0013431-88.2013.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Douglas Carvalho Pires e outros 
Apelado(a)(s): Fazenda do Estado de São Paulo
Interessados: Comandante do Policiamento de Trânsito da Polícia Militar de São 
Paulo  CPTran e Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Cynthia Thomé
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO

MANDADO DE SEGURANÇA. AUTOS DE INFRAÇÃO  
VEÍCULOS CLASSIFICADOS COMO CICLOMOTOR  
AUTUAÇÕES PELA CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO  
ADMISSIBILIDADE - A fiscalização e a expedição da 
Carteira Nacional de Habilitação é da competência 
estadual. Compete ao CONTRAN regulamentar a 
Autorização para Conduzir Ciclomotores - ACC. 
Inteligência do artigo 141, “caput”, do Código de Trânsito 
Brasileiro. Legalidade dos atos administrativos. 
Manutenção das penalidades impostas aos impetrantes. 

MANDADO DE SEGURANÇA. PREVENTIVO. VEÍCULOS 
CLASSIFICADOS COMO CICLOMOTOR. 
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. Pretensão de que as 
autoridades coatoras se abstenham de apreender os 
veículos pela falta de registro e licenciamento. 
Admissibilidade. Competência dos municípios para 
registrar e licenciar os ciclomotores. Ausência de norma 
no âmbito Municipal que pudesse ensejar autuação. 
Inteligência do arts. 129 e 24, inciso XVII, do CTB.  
Direito líquido e certo dos impetrantes de trafegar com os 
ciclomotores, sem registro e licenciamento, enquanto não 
houver regulamentação municipal. Segurança 
parcialmente concedida, em caráter preventivo. Recurso 
dos autores parcialmente provido para esta finalidade.  

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a  

sentença de fls. 144-149, que, em mandado de segurança impetrado por 

Douglas Carvalho Pires e outros contra ato do Comandante do Policiamento 

de Trânsito  CPTran e do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito 

de São Paulo  DETRAN/SP, denegou a ordem impetrada. 
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Os apelantes, inconformados, apelaram (fls. 157-166) 

sustentando que não necessitam dos documentos habituais exigidos para 

condutores de veículos automotores, uma vez que possuem veículos 

semelhantes aos ciclos, pleiteando a suspensão das multas bem como a 

exigência da Autorização para Conduzir Ciclomotor.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 170-178).

É o relatório.

O Recurso comporta parcial acolhimento.

Segundo consta, os impetrantes são proprietários de 

veículos Shineray XY50Q - ciclomotor, 49 cilindradas, e tiveram seus bens 

apreendidos por ausência de registro e licenciamento, bem como foram 

autuados por conduzi-los sem habilitação (CNH).

Apelam os impetrantes postulando a inexigibilidade de 

registro e habilitação para condução, e a anulação das multas impostas.

Consoante se depreende do manual de proprietário 

carreado aos autos, os veículos apreendidos são ciclomotores do modelo 

Shineray XY50Q, com potência máxima de 3,2cv e 49 cilindradas, podendo 

atingir a velocidade máxima de 50 km/h (fls. 124).

Tal modalidade de veículo é classificada pelo Código de 

Trânsito Brasileiro, em seu anexo I, como um ciclomotor, nos seguintes 

termos:
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CICLOMOTOR - veículo de duas ou três rodas, provido 
de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a cinquenta 
centímetros cúbicos (3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima de 
fabricação não exceda a cinquenta quilômetros por hora.

Diante da categoria dos veículos, aplica-se à hipótese o 

preceituado nos artigos 24 e 129, ambos do CTB, que assim estabelecem:

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de 

trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

(...) XVII - registrar e licenciar, na forma da legislação, 

ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, 

fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas 

decorrentes de infrações;

Art. 129. O registro e o licenciamento dos veículos de 

propulsão humana, dos ciclomotores e dos veículos de tração animal 

obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal do 

domicílio ou residência de seus proprietários.

Logo, de conformidade com a legislação incidente, 

compete ao Município editar legislação a respeito do registro e licenciamento 

dos ciclomotores.

Ora, ausente legislação editada pelo ente Municipal, 

afigura-se presente a ofensa ao direito líquido e certo dos impetrantes, uma 

vez que, não havendo legislação que regule o registro de ciclomotores, não há 

como exigi-lo.

Em outras palavras, diante da inexistência de norma de 

âmbito Municipal, não é possível à autoridade impetrada apreender ou autuar 

o ciclomotor, sob o fundamento de ausência de registro e licenciamento.
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Contudo, pelo que consta dos autos, os impetrantes não 

foram autuados por este motivo e pretendem apenas uma segurança 

preventiva, para que seja reconhecido o seu direito de circularem com seus 

ciclomotores, sem o registro e licenciamento, enquanto houver lacuna 

legislativa, sendo evidente seu direito líquido e certo no tocante a este pleito. 

Neste sentido, já decidiu esta E. Décima Terceira 

Câmara de Direito Público:

“Mandado de Segurança  Auto de infração  

Condução de veículo não registrado  Exigência de pagamento de IPVA, 

seguro obrigatório e taxa de emplacamento para a liberação do bem  

Veículo enquadrado como ciclomotor  Competência dos municípios para 

registrar e licenciar, bem como fiscalizar, aplicar penalidades e arrecadar 

multas por infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (art.24, 

XVII)  Sentença reformada  Recurso provido”. TJ-SP, Apelação Cível nº 

0034987-20.2011.8.26.0053, 13ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Peiretti 

de Godoy, v.u., j. 27.06.2012).

“Mandado de segurança. Apreensão de bicicleta 

motorizada. Pedido de liberação do veículo e declaração da inexigibilidade 

do registro. Objeto classificado como ciclomotor, consoante definição do 

Código de Trânsito Brasileiro. Necessidade de registro. Competência 

municipal. Ausência de legislação municipal. Recurso provido nesta parte. 

Ciclomotor. Autorização para condução. Necessidade. Recurso desprovido 

nesta parte. Recurso parcialmente provido”. (TJ-SP, Apelação Cível nº 

9000037-47.2010.8.26.0510, 13ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. 

Luciana Bresciani, v.u., j. 06.03.2013).

Porém, não fica afastada a obrigatoriedade de 
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habilitação para conduzir o ciclomotor.

O artigo 22, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de 

trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de 

formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e 

cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira 

Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente;

A fiscalização e expedição da Carteira Nacional de 

Habilitação  CNH ou de Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) é 

competência estadual e compete ao CONTRAN regulamentar a autorização 

para conduzir ciclomotores, nos termos do artigo 141 caput do Código de 

Trânsito Brasileiro: 

“Art. 141. O processo de habilitação, as normas 

relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos e à 

autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo 

CONTRAN”.

No estado de São Paulo, a Autorização para Conduzir 

Ciclomotor  ACC  é expedida pelo Detran, na Capital, e pelas Ciretrans, nas 

cidades do interior. O condutor pode optar entre tirar a ACC ou a CNH, na 

categoria A (veículo motorizado de duas ou três rodas), que também o habilita 

para pilotar o ciclomotor. Aliás, o procedimento para conseguir a ACC é 

exatamente o mesmo para obter a CNH. Após realizar todos os 

procedimentos, a Carteira Nacional de Habilitação será anotada com o termo 
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ACC, e terá validade em todo território nacional.

Desta forma, o auto de infração lavrado em decorrência 

de estarem os impetrantes dirigindo sem CNH ou ACC é legal. Devem, 

portanto, subsistir as autuações e as consequentes despesas.

Diante do exposto, dão parcial provimento ao recurso, 

para conceder parcialmente a segurança, em caráter preventivo, a fim de 

assegurar aos impetrantes o direito de trafegar com seus ciclomotores sem 

registro e licenciamento, enquanto não houver regulamentação municipal, 

mantida, no mais, a sentença. 

DJALMA LOFRANO FILHO
Relator 
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