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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO  CÍVEL  –  MULTA POR  INFRAÇÃO  DE
TRÂNSITO – AVANÇO DE SINAL -  PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE  DOS  ATOS  AMINISTRATIVOS  –
AUSÊNCIA  DE  PROVA  CAPAZ  DE  AFASTAR  A
APLICAÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA – ÔNUS DO
AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC –
RECURSO  MANIFESTAMENTE  IMPROCEDENTE  -
SEGUIMENTO NEGADO MONOCRATICAMENTE AO
APELO.

 Ausentes documentos que ilidam a presunção de
legitimidade  dos  atos  administrativos  impugnados,
impõe-se a manutenção da exigibilidade das multas de
trânsito alvo de inconformidade no recurso.

 O art.  557,  caput, do  CPC,  permite  ao  relator
negar  seguimento  ao  recurso  quando  for
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por ANTONIO ALBERTO
COSTA BATISTA,  autor  na “Ação de Repetição de Indébito com Pedido de
Tutela Antecipada c/c Danos Morais e Materiais”, movida contra  STTRANS –
SUPERINTENDÊNCIA  DE  TRANSPORTES  E  TRÂNSITO   e  DETRAN  –
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.
Regularmente processado o feito, o MM. Juiz a quo, às fls.53/55,

julgou  improcedente  a  ação,  sob  o  argumento  de  que  a  penalidade  pela
infração de trânsito restou consolidada, vez que a administração comprovou a
dupla notificação ao proprietário, além do que o autor não comprovou que no
dia e horário da infração estaria em lugar diverso.

Irresignada, a parte promovente apelou, às fls. 57/60, arguindo
preliminarmente, a ocorrência de revelia da STTRANS e, no mérito, que houve
em  desacerto  o  juízo  de  primeiro  grau,  ao  passo  que  não  fora  notificado
pessoalmente  da  infração,  bem  assim  que  não  foi  advertido  pelo  suposto
agente de trânsito por meio de sinal sonoro, acerca do alegado avanço de sinal
e, ainda, que não foi flagrado por qualquer outro tipo de equipamento. Ao final,
pede o provimento do recurso inserto.

Contrarrazões  recursais  apresentadas,  fls.  64/69,  pelo
desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, instada a se pronunciar,
ofertou  parecer  de  fls.  81/84,  sem  adentrar  ao  mérito,  posto  que  ausente
interesse público que recomende sua intervenção.

É o breve relato. 

FUNDAMENTAÇÃO.

Inicialmente, sustenta o recorrente que o juízo a quo deveria ter
aplicado a revelia da recorrida, vez que apresentou contestação fora do prazo
legal.

Sem razão o recorrente.
Com efeito, de uma análise dos autos, vejo que o mandado de

citação  da  STTRANS  fora  devidamente  cumprido  e  juntado  aos  autos  em
08/02/2010  (fls.  26  v),  ao  passo  que  a  contestação  fora  protocolada  em
30/03/2010.

Assim, tendo em vista que a fazenda pública goza de prazo em
quadruplo para contestar, ou seja, 60 (sessenta) dias, tempestiva, portanto, sua
defesa.

No mais, sustenta o recorrente que a multa é ilegal na medida
em que não fora notificado pessoalmente acerca da infração, além do que o
trajeto que habitualmente realiza é diverso do local da multa atribuída.

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito,
é  jurisprudência  pacífica  que  são  necessárias  duas  notificações:  1ª  –  a
notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a 2ª – a notificação da
aplicação  da  penalidade,  tendo  sido  consolidado  no  Superior  Tribunal  de
Justiça,  que,  após  reiterados  julgados  neste  sentido,  editou  o  seguinte
enunciado: 

"Súmula  312  do  STJ  -  No  processo  administrativo  para
imposição  de  multa  de  trânsito,  são  necessárias  as
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notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente
da infração." 

No  caso  dos  autos,  restou  devidamente  comprovado  que  o
Órgão autuador fez cumprir  a aludida súmula, oportunizando o contraditório e a
ampla defesa do autor, ao passo que consta às fl. 13 recebimento pessoal da
autuação (referente a primeira notificação), bem como do resultado do recurso
interposto com aplicação da penalidade (fl. 14).

De sorte que, nesse aspecto, não há que se falar em ausência
de contraditório.

No que tange a ilegalidade da multa em razão de não ter sido o
veículo  do  recorrente  quem  cometeu  a  infração,  igualmente,  não  merece
acolhida. 

Com efeito, o recorrente não comprovou no decorrer da instrução
do feito  que no  dia  e  hora  da  infração,  encontrava-se  em local  diverso  da
autuação, ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC.

Nesse sentido:

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  ÔNUS  DA
PROVA  QUE  CABIA  AO  AUTOR.  AUSÊNCIA  DE
RESPONSABILIDADE  DO  RÉU  COM  DESPESAS  QUE
DECORREM  DE  INFRAÇÕES  DE  TRÂNSITO.  O  conjunto
probatório não conforta a pretensão do autor, uma vez que
inexiste prova de que o réu assumiu a responsabilidade por
eventual infração de trânsito em decorrência de ausência de
autorização para o transporte de pessoas. Nessa senda, não
se desincumbindo o autor do ônus que lhe cabia (artigo 333,
inciso I, do CPC), não há como responsabilizar o réu pelas
despesas das infrações sofridas, uma vez que, sabendo que
não possuía autorização para transportar pessoas, deveria
ter recusado a realização do transporte. Se assim não agiu,
deve  arcar  com  o  ônus  das  infrações.  SENTENÇA
REFORMADA.  RECURSO  PROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº
71004404646,  Primeira  Turma  Recursal  Cível,  Turmas
Recursais,  Relator:  Lucas  Maltez  Kachny,  Julgado  em
11/03/2014)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  TRÂNSITO.
INFRAÇÃO.  ATO  ADMINISTRATIVO.  PRESUNÇÃO  JURIS
TANTUM.  PROVA EXCLUDENTE.  ÔNUS.  DESTINATÁRIO DA
PENALIDADE.  A  presunção  juris  tantum  conferida  ao
conteúdo de auto de infração no trânsito transfere para o
destinatário da penalidade correspondente o ônus da prova
de sua invalidade. Hipótese em que o proprietário do veículo
atribui a autuação a erro adveniente de clonagem, mas não
produz prova capaz de elidir aquela presunção. […] (TJ-RS -
AC: 70048936199 RS , Relator:  Mara Larsen Chechi,  Data de
Julgamento: 17/07/2012, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data
de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/07/2012)

 
O  colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça  é  no  mesmo sentido.
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Veja-se:

“  Estabelecida a natureza do documento apresentado como
ato administrativo, ..., dotado de presunção  juris tantum de
veracidade, se tem impositiva a inversão do ônus probatório
para  o  contribuinte,  que  deverá  afastar  a  presunção.  Na
hipótese  presente,  o  contribuinte  não  rebate  os  documentos
apresentados pela Fazenda Pública, sendo impositivo ao julgador
o  aproveitamento  total  dos  elementos  apresentados.  ”  (STJ,
Primeira Turma, REsp 1095153/DF, j.  em 16.12.2008, relator o
Senhor Ministro FRANCISCO FALCÃO). 

Portanto,  não tendo o recorrente colacionado aos autos prova
capaz de afastar a presunção  juris tantum conferida ao conteúdo de auto de
infração no trânsito, transfere para o destinatário da penalidade correspondente
o ônus da prova de sua invalidade, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC,
mostrando-se o apelo manifestamente improcedente.

O art. 557, caput, do CPC, permite ao relator negar seguimento
ao recurso quando for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, diante de
sua manifesta improcedência, o que faço de forma monocrática, nos termos do
art. 557, caput, do CPC, mantendo a sentença objurgada em todos os termos.

P.I.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2015.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                                 RELATOR
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