
Processo nº: 0418692-52.2015.8.19.0001
Tipo do Movimento: Decisão
Descrição: Cuida-se de demanda, pelo rito ordinário, ajuizada por IBACBRASIL - INSTITUTO BASE DE

CONTEÚDOS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DETRAN-RJ. Alega a parte autora que o DETRAN/RJ, por meio de
ofício decorrente da Portaria nº 4.682/15 da referida autarquia, suspendeu a possibilidade de
comercialização de cursos de reciclagem de condutor infrator não-presencial no âmbito do Estado do Rio
de Janeiro. Requer a concessão de antecipação de tutela para ´anular os efeitos do ofício administrativo
enviado pelo Réu à Autora, ante a sua ilegalidade, declarando a possibilidade da Autora continuar
ministrando o curso de reciclagem para condutor infrator na modalidade não-presencial, no âmbito do
estado do Rio de Janeiro´. É o relatório. Passo a decidir. Reputo presentes os requisitos para a concessão
da tutela antecipada prevista no art. 273, I, do CPC/1973. O fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação, caracterizador do periculum in mora, decorre do prejuízo que sofrerá a parte autora com
a paralisação de suas atividades no Estado do Rio de Janeiro. Justificada, assim, a mitigação do princípio
constitucional do contraditório (art. 5º, LV, da CRFB), admitindo-se, excepcionalmente, a sua postergação
para momento subsequente ao deferimento da medida antecipatória. Quanto ao fumus boni iuris, a parte
autora logrou apresentar elementos que conduzem a um juízo de probabilidade quanto aos fatos descritos
na inicial. O anexo II, item 5.2, da Resolução nº 168/2004 do CONTRAN dispõe expressamente sobre a
possibilidade de instituições credenciadas ministrarem cursos à distância, não presenciais, na modalidade
EAD, para condutores penalizados nos termos dos artigos 261, § 2º, e 268 do Código de Trânsito
Brasileiro. A Portaria nº 200/2013 do DENATRAN homologou o Curso de Reciclagem de Condutor Infrator
na modalidade ensino a distância apresentado pela parte autora, conforme demonstrado a fls. 148. Dando
cumprimento à Resolução nº 168/2004 do CONTRAN, o DETRAN/RJ editou a Portaria nº 4.579/2015,
dispondo sobre o cadastramento de instituições e empresas interessadas em ministrar cursos de
atualização e de reciclagem de condutores na modalidade EAD. Contudo, por meio da Portaria nº
4.682/2015, simplesmente suspendeu os efeitos da Portaria anterior, sob o fundamento da ´necessidade
de estudos para verificar o impacto do curso de reciclagem de condutor infrator à distância no mercado de
Centro de Formação de Condutores no Estado do Rio de Janeiro´. Por sua vez, o Ofício DETRAN-
RJ/DIRHAB nº 982/2015 (fls. 160), encaminhado à parte autora em 29 de setembro de 2015, comunicou a
suspensão, a contar da publicação da referida Portaria, do curso de reciclagem na modalidade à distância
no Estado, determinando que não seriam aceitas novas matrículas de alunos. Nota-se, assim, que o
Presidente do DETRAN/RJ, desconsiderando por completo os princípios, que são basilares da República
Brasileira, da livre iniciativa e da livre concorrência (art. 1º, IV, e art. 170, IV, da Constituição), editou
norma cujo objetivo declarado é a proteção de mercado em favor de Centros de Formação de Condutores
sediados no Estado do Rio de Janeiro. Não sem intensa dose de assombro, é possível ler em notícia
publicada no site da ALERJ (fls. 162) entrevistas do deputado José Carlos dos Santos Araújo, afirmando
que a medida tem por objetivo proteger as autoescolas ´que estão perdendo receita e passando por
momentos de dificuldades´, e do deputado Dionísio Lins, justificando que as ´autoescolas estavam
demitindo ou reduzindo o salário dos instrutores para sobreviver´, bem como que ´o dinheiro dos impostos
não era retido no Rio´. Em atitude que deveria causar espanto e repulsa, mas é cada vez mais corriqueira,
Executivo e Legislativo se curvam à pressão de grupos de poder para garantir o aquinhoamento de alguns
em prejuízo do cidadão, a quem competirá pagar a conta ao fim e ao cabo. Novamente, o alvo da
arbitrariedade do Governo é o empresário que emprega novas tecnologias para criar serviços melhores e
mais baratos. Medidas como a ora impugnada fazem recordar o período anterior ao constitucionalismo,
em que o Estado absoluto era detentor do monopólio sobre todas as atividades econômicas e profissões,
efetuando, de acordo com a sua soberana vontade, concessões graciosas a determinados escolhidos. O
exercício das profissões era concentrado em guildas, vedando-se o exercício delas por terceiros, de modo
que era possível o pleno controle sobre os preços e o acúmulo de capital em detrimento da população. O
capital acumulado era mantido nas famílias abastadas dos componentes das guildas, já que o direito à
exploração da atividade era transmitido hereditariamente. Consequentemente, inovações tecnológicas
eram reputadas uma ameaça, justamente por retirar daquele grupo de privilegiados a prerrogativa de
lucrar extraordinariamente, prestando um serviço com o nível de qualidade que unilateralmente
determinassem, em função da restrição de escolha imposta aos súditos. A manutenção desse modelo
iníquo, já à época do absolutismo, era justificado, de forma meramente retórica, pela necessidade de
proteção dos trabalhadores, sem qualquer reflexão sobre a quantidade de postos de trabalho que seriam
criados pelo surgimento de novas tecnologias. O discurso dos governantes de então é espantosamente
afinado com o de muitos do presente, conforme se pode notar da seguinte passagem histórica descrita
por Acemoglu e Robinson: ´Em 1583, William Lee voltou de seus estudos na Universidade de Cambridge
para tornar-se o pároco local em Calverton, Inglaterra. Elisabeth I (1558-1603) havia recentemente
determinado que seus súditos sempre usassem um barrete de tricô. Lee notou que 'as tricoteiras eram o
único meio de produzir essas peças de vestuário, mas a demora para terminar cada item era demasiado
longa. Pus-me a refletir. Observei minha mãe e minhas irmãs sentadas no lusco-fusco do entardecer, às
voltas com suas agulhas. Se cada peça era confeccionada por duas agulhas e uma linha de fio, por que
não várias agulhas para conduzir o fio?'. Esse lampejo marcou o início da mecanização da produção têxtil.
Lee ficou obcecado pela construção de uma máquina que libertasse as pessoas daquele infindável tricotar
manual. Segundo ele, 'comecei a negligenciar meus deveres para com a Igreja e a família. A ideia de
minha máquina e sua criação tomaram-me por completo o coração e o cérebro'. Por fim, em 1589, sua
máquina de tricotar meias ficou pronta. Entusiasmado, ele se dirigiu a Londres, na esperança de
conseguir uma audiência com Elisabeth I para mostrar-lhe o quanto a máquina podia ser útil e solicitar
uma patente, a fim de impedir a cópia da ideia por terceiros. Alugou um prédio para montar a máquina e,
com o auxílio de seu representante local no Parlamento, Richard Parkins, foi apresentado a Henry Carey,
Lorde Hundson, membro do Conselho Privado da rainha. Carey conseguiu que a Rainha Elisabeth fosse
conhecer a máquina, mas sua reação foi devastadora; não só se recusou a conceder a patente de Lee,
como o admoestou: 'Quanto atrevimento, Senhor Lee. Considera o que tal invenção me poderia causar
aos pobres súditos. Decerto lhes traria a ruína ao privá-los de emprego, convertendo-os assim em
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mendigos.' Arrasado, Lee mudou-se para a França, a fim de lá tentar sua sorte; tendo também ali
fracassado, retornou à Inglaterra, onde requisitou a patente a Jaime I (1603-1625), sucessor de Elisabeth.
Jaime I também recusou, com a mesma justificativa de Elisabeth. (...) A reação à brilhante invenção de
Lee ilustra a tese central deste livro. O medo da destruição criativa é o principal motivo por que não houve
uma melhoria sustentada dos padrões de vida entre as revoluções neolítica e industrial. A inovação
tecnológica contribui para a prosperidade das sociedades humanas, mas também implica a substituição
do antigo pelo novo, bem como a destruição dos privilégios econômicos e do poder político de alguns.
Para que haja crescimento econômico sustentado, são necessárias novas tecnologias e novas maneiras
de fazer as coisas (...). Em última instância, não foi a preocupação com o destino dos possíveis
desempregados devido à invenção de Lee que levou Elisabeth I e Jaime I a lhe negarem a patente; foi
seu medo de saírem perdendo politicamente - isto é, seu receio de que os prejudicados pela máquina
viessem a gerar instabilidade política e pôr em risco o seu poder.´ (ACEMOGLU, Daron; ROBINSON,
James. Por que as nações fracassam - As origens do poder, das prosperidade e da pobreza. Trad.
Cristiana Serra. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 143-144 - sem grifos no original) Além do respeito
à livre iniciativa e à livre concorrência, a Administração Pública também deve observância aos princípios
da isonomia e da impessoalidade (art. 37, caput, da Constituição), sendo vedado a agentes públicos, em
certames promovidos pela Administração, restringir ou frustrar o seu caráter competitivo estabelecendo
´preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes´ (art. 3º, § 1º, I,
da Lei nº 8.666/93). Da mesma forma, é vedado ao administrador ou ao legislador estaduais restringir o
credenciamento de instituições para a prestação de um serviço previsto pelo órgão federal competente,
com o deliberado intuito de assegurar os lucros de empresários situados no Estado do Rio de Janeiro. O
aludido credenciamento, conforme previsto pelo art. 22, X, do Código de Trânsito Brasileiro, é ato
vinculado, competindo ao DETRAN realiza-lo estritamente ´na forma estabelecida em norma do
CONTRAN´. Por sua vez, o Código atribui ao CONTRAN competência para ´normatizar os procedimentos
sobre a aprendizagem, a habilitação, expedição de documentos de condutores´ (art. 12, X). Sendo assim,
à luz do aparato normativo descrito, não possui a parte ré competência para suspender a eficácia de
norma federal que prevê a possibilidade de realização de cursos na modalidade EAD. Todos os elementos
ora descritos, em sede de cognição sumária, impõem o deferimento da medida liminar. Ex positis,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, inaudita altera parte, na forma do art. 273, I, do CPC/1973, para
determinar que o réu se abstenha de impedir matriculas de novos alunos em cursos para reciclagem de
condutores infratores na modalidade não presencial promovidos pela parte autora, bem como reconheça
a validade e eficácia de tais cursos para fins do cumprimento da exigência prevista nos artigos 256, VII,
261, §§ 5º a 7º, e 268 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como quaisquer outras finalidades previstas
na Resolução nº 168/2004 do CONTRAN, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), sem prejuízo da configuração do crime de desobediência e aplicação de multa pessoal ao
agente público recalcitrante no cumprimento da ordem. Cite-se e intime-se o réu para cumprimento da
liminar. Em seguida, à parte autora, em réplica. Por fim, ao Ministério Público.
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