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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  AUTO  DE  INFRAÇÃO  E
APREENSÃO  DE  VEÍCULO
INDEVIDAMENTE  EFETUADOS.  DANOS
MORAIS  CONFIGURADOS.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  DE  ACORDO  COM  OS
CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA  DA
CORREÇÃO  MONETÁRIA  COM  BASE  NA
SÚMULA 362 DO STJ E JUROS COM BASE NA
SÚMULA  54.  PROVIMENTO  PARCIAL  DOS
RECURSOS.

-  É  de  reconhecer  a  conduta  indevida  da  parte
promovida  resultou  na  autuação e  na  imposição  da
respectiva  multa  por  infração  ao  art.  230,  V  do
Código  de  Trânsito  Brasileiro  -  conduzir  o  veículo
que não esteja registrado e devidamente licenciado - a
qual tem natureza gravíssima, que, no caso, sujeitou o
autor  não  apenas  à  pena  de  multa,  mas  também  à
apreensão do automóvel com medida administrativa
de remoção. 

- Portanto, significativos foram os aborrecimentos da
parte  apelada,  sobretudo  para  recuperar  sua  moto,
motivo pelo qual vislumbro que não merece reforma a
parte  da  sentença  que  reconheceu  a  ocorrência  de
danos de ordem  moral. 
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- Para fixação da verba honorária, deve o magistrado
considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação  do  serviço,  a  natureza  e  importância  da
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido  para  o  seu  serviço.  Além  disso,  quando
existente condenação em valor certo a apreciação do
juiz terá como parâmet6ros o percentual mínimo de
dez por cento e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação.

- A correção monetária deve ser devidamente aplicada
desde a data da publicação da sentença, nos termos da
súmula nº 362 do Tribunal da Cidadania e os juros de
a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54
do STJ.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, dar provimento parcial aos recursos, nos termos do voto do Relator,
unânime.  

Trata-se de  Remessa Oficial e Apelação Cível interposta pelo
DETRAN - Departamento Estadual.  de Trânsito da Paraíba,  desafiando
sentença  prolatada  pelo  Juiz  de  Direito  da  2ª  Vara  da  Fazenda Pública  da
Comarca  de  Campina  Grande,  nos  autos  da  Ação  Declaratória  de
Indenização por Danos Morais e Materiais aforada em por  José Heberty
Barbosa Farias.

Na  peça  de  ingresso  (fls.02/11),  alega  o  promovente  ser
proprietário da motocicleta de placa  MOO-5009, e que, no dia 2 de outubro
de  2009,  fora  indevidamente  multado,  sob  a  justificativa  de  que  estaria
trafegando com o licenciamento do citado veículo vencido. 

Narra  que,  no  entanto,  o  pagamento  do  licenciamento  do
veículo, cuja placa termina com a numeração 9, havia sido prorrogado até o
dia 16 de outubro do mesmo ano, mas que mesmo tendo informado tal fato ao
agente de trânsito, este procedeu à lavratura do auto de infração, bem como à
apreensão da moto.

Assevera, pois, ter suportado danos de ordem material relativos
aos custos da multa e do reboque da moto, bem como de ordem moral, por ter
seu veículo apreendido de forma indevida. 

Em sede de contestação (fls. 28/32), a parte demanda aduz , em
síntese, que “mesmo havendo prorrogação no prazo, nada impediria que as
guias  de  renovação  de  licenciamento  fossem  extraídas  junto  à  sede  do
DETRAN/PB, postos e Ciretrans, em alguns destes, instalados nas Casas da
Cidadania, bem como, por meio da internet”. 
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Sobreveio  sentença  que  julgou  parcialmente  procedente  o
pedido autoral, nos seguintes termos:

“Diante  do  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  em
parte o pedido, para DECLARAR como nula a multa
aplicada e desconsiderar a pontuação decorrente da
mesma. AINDA, condeno a parte promovida a pagar,
à título de ordem moral, a autora a quantia de R$
5.000,00 (cinco mil  reais),  devendo-se  acrescer  ao
valor de 1% desde o evento danoso, mais correção
monetária. 
Condeno,  ainda,  a  promovida  no  pagamento  das
custas e honorários que fixo 20% sobre o valor total
da condenação”.

Irresignado, o DETRAN apela (fls. 51/62), aduzindo, em suma,
a  inexistência do dever de indenizar, porquanto o autor teria suportado “mero
dissabor ou aborrecimento, não se evidenciando os pressupostos necessários
à concessão dos pretendidos danos morais”. 

Seguindo suas  argumentações,  requer  a  redução do  quantum
arbitrado a título de danos morais, bem como dos honorários advocatícios. Por
fim, requer que a correção monetária incida a partir da data da condenação e
que os juros incidam desde a citação. 

Contrarrazões às fls. 65/74.

A Douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  às  fls.  79/81,
ressaltou tratar-se  de  interesse  individual  disponível,  não  fazendo-se  mister
patrocínio do Ministério Público na condição de órgão interveniente.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo,  bem como da remessa oficial,  passando a analisar conjuntamente as
razões  de  insurgência,  haja  vista  tratarem da  mesma temática  de  conteúdo
decisório.

No  caso  dos  autos,  o  autor  alega  que  teve  seu  veículo
indevidamente  multado, sob o fundamento de que estaria trafegando com o
licenciamento do citado bem vencido. Sustentou, no entanto, que o pagamento
do licenciamento de sua moto, cuja placa termina com a numeração 9, havia
sido prorrogado até o dia 16 de outubro do mesmo ano, mas que, mesmo tendo
informado tal fato ao agente de trânsito, este procedeu à lavratura do auto de
infração, bem como à apreensão da moto.

Pois bem. 

Como  se  sabe,  os  atos  administrativos  emanam  de  agentes
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dotados de parcela do Poder Público e, por tal razão, revestem-se de certas
características  que  os  tornam  distintos  dos  demais  atos  privados.  Tais
características, em síntese, são a imperatividade, a presunção de legitimidade e
a auto-executoriedade.

Pela presunção de legitimidade se pressupõe, prima facie,  que
o ato nasceu em conformidade com as devidas normas legais. É certo que não
de  trata  de  uma  presunção  absoluta  e  inquebrantável.  O  caso  é  sim  de
presunção relativa, admitindo-se, portanto, prova em contrário, no sentido de
ser o ato desprovido de seus requisitos legais e autorizadores.

No caso dos autos, em consonância com o magistrado de base,
entendo que há nos autos elementos hábeis a comprovar a tese do autor acerca
da multa e apreensão indevida de se veículo. 

Destarte, restou comprovado que houve a dilação do prazo para
o adimplemento do licenciamento do ano de 2009, até o dia 30 de outubro
daquele  ano,  ao  passo  que,  o  auto  de  infração,  o  qual  tipifica  a  conduta
supostamente  cometida  pelo autor  como a  de  “conduzir  veículo  sem estar
registrado e licenciado”, data de 2 de outubro de 2009 (fls. 16/17), ou seja,
momento  em  que  o  licenciamento  do  veículo  do  autor  ainda  não  estava
vencido. 

Assim, é de reconhecer a conduta indevida da parte promovida
resultou na autuação e na imposição da respectiva multa por infração ao art.
230, V do Código de Trânsito Brasileiro - conduzir o veículo que não esteja
registrado e devidamente licenciado - a qual tem natureza gravíssima, que, no
caso, sujeitou o autor não apenas à pena de multa, mas também à apreensão do
automóvel por meio da medida administrativa de remoção. 

Portanto, reputo que os aborrecimentos suportados pelo autor
foram  significativos,  indo  além  daqueles  do  cotidiano,  sobretudo  para
recuperar sua moto , motivo pelo qual vislumbro que não merece reforma a
parte da sentença que reconheceu a ocorrência de danos de ordem  moral. 

Em caso análogo ao dos autos, o Tribunal de Justiça de Santa
Cataria adotou o mesmo posicionamento ora esposado, senão vejamos:

“RESPONSABILIDADE  CIVIL  - VEÍCULO
APREENDIDO  INDEVIDAMENTE  -  DANO
MORAL  CARACTERIZADO  -  QUANTUM
MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO 1.O dano
moral  caracteriza-se  sempre  que  houver  "ofensa  à
honra,  ao  decoro,  à  paz  interior  de  cada  um,  às
crenças  íntimas,  aos  sentimentos  afetivos  de
qualquer espécie, à liberdade, à vida e à integridade
corporal" (Wilson Melo da Silva). 2. Há situações em
que o autor não necessita demonstrar os elementos
identificadores do dano moral - que consiste "na dor,
na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência
de  um  ente  querido  falecido;  no  desprestígio,  na
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desconsideração social,  no descrédito à reputação,
na  humilhação  pública,  no  devassamento  da
privacidade;  no  desequilíbrio  da  normalidade
psíquica,  nos  traumatismos  emocionais,  na
depressão ou no desgaste psicológico, nas situações
de  constrangimento moral"  (Yussef  Said  Cahali)  -,
basta  que  prove  o  fato  e  a  sua ilicitude.  Todavia,
quando do fato não for  ele presumível,  cumpre ao
ofendido não só comprovar o fato mas também os
elementos  dele  imanentes  caracterizantes  do  dano
moral  e  os  que  concorrem  para  determinação  do
valor  da  indenização.  Salvo  hipóteses
excepcionalíssimas,  a  retenção  do  veí-culo  em
decorrência de equívoco cometido pelos servidores
do Ciretran quando da emissão do Certificado de
Registro de Licenciamento de Veículo conduz, por si
só, à presunção de ter gerado dano moral. Cumpre
ao causador do dano elidi-la”.Processo:AC 332523
SC  2008.033252-3.  Relator(a):Newton
Trisotto.Julgamento:10/02/2009.  Órgão
Julgador:Primeira  Câmara  de  Direito  Públic.
TJSC”.

Quanto  ao  pleito  alternativo,  formulado  pelo  insurgente,
atinente à redução do  quantum indenizatório arbitrado com relação à ofensa
moral, entendo que também não merece guarida.

Destarte, de acordo com a melhor doutrina e a jurisprudência, o
magistrado deve agir com equidade no momento da fixação da indenização
por danos morais, analisando os seguintes critérios: a extensão do dano; as
condições  socioeconômicas  e  culturais  dos  envolvidos;  as  condições
psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Sobre  o  assunto,  transcrevo  os  ensinamentos  do  doutrinador
Sérgio Cavalieri Filho:

“Importante  dizer  que  o  juiz,  ao  valorar  o  dano
moral,  deve  arbitrar  uma  quantia  que,  de  acordo
com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta  ilícita,  a  intensidade  e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade  econômica  do  causador  do  dano,  as
condições  sociais  do  ofendido,  e  outras
circunstâncias  mais  que  se  fizerem  presentes”.
(CAVALIERI  FILHO,  Sérgio.  Programa  de
Responsabilidade  Civil,  10ª  ed,  rev.  e  amp.,  São
Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). 

Noutro lado, a reparação deve ter fim pedagógico, de modo a
desestimular o causador do dano a repetir a conduta lesiva, sem que sirva,
entretanto, a condenação de contributo ao enriquecimento sem causa. 
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Logo, examinando-se as circunstâncias do caso, em comento,
penso que a  fixação do  quantum  indenizatório no patamar de R$ 5.000,00
(cinco mil reais),  conforme arbitrado pelo magistrado de base,   mostrou-se
razoável, atendendo a finalidade compensatória/pedagógica a que se presta.

Já no que tange ao pleito do recorrente relativo à redução do
valor  arbitrado  a  título  de  honorários  advocatícios,  entendo  que  merece
prosperar.

Neste  pensar,  cumpre  ressaltar  que  para  fixação  da  verba
honorária, deve o magistrado considerar o grau de zelo do profissional, o lugar
da  prestação  do  serviço,  a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Além disso,
quando existente condenação em valor certo a apreciação do juiz terá como
parâmet6ros o percentual mínimo de dez por cento e máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação.

Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior:

“Critérios para Fixação dos Honorários. São objetivos
e  devem  ser  advogado,  a  competência  com  que
conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender
seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis
de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade  da  causa,  o  tempo  despendido  pelo
causídico  desde  o início  até  o  término da ação,  são
circunstâncias que devem ser necessariamente levadas
em  consideração  pelo  juiz  quando  da  fixação  dos
honorários  de  advogado” (Código de  Processo  Civil
Comentado, 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
1996, p. 379).

Contudo, é de se ponderar que nas ações em que for vencida a
Fazenda  Pública  deve-se  observar  o  disposto  no  parágrafo  4°  do  mesmo
preceptivo legal, o  qual  dispõe que “nas causas de pequeno valor,  nas de
valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a
Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão
fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz,  atendidas  as normas das
alíneas a, b e c do parágrafo anterior”,  não se submetendo, contudo, aos
limites percentuais mínimos e máximos do § 3º desse mesmo dispositivo.

In casu, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado
pelo patrono do autor e o tempo exigido para o serviço, entendo que a verba
arbitrada pelo juiz a quo (20% do valor da condenação) não fora conjugada de
acordo com o princípio da equidade e da razoabilidade, com fundamento nos
§§ 3º e 4º, do art. 20, do Diploma Processual Civil, cabendo, portanto, sua
redução para 15% (quinze por cento).

Por fim, no tocante ao momento da incidência dos juros e da
correção e os  juros aplicados à sentença recorrida,  entendo que a  sentença
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merece reforma.

Isso  porque  a  correção  monetária  deve  ser  devidamente
aplicada desde a data da publicação da sentença, nos termos da súmula nº 362
do Tribunal da Cidadania e os juros de  a partir do evento danoso, nos termos
da súmula nº 54 do STJ.

Ante  o  exposto, DOU PROVIMENTO  PARCIAL  AOS
RECURSOS, para determinar que a correção monetária deve ser devidamente
aplicada desde a data da publicação da sentença, nos termos da súmula nº 362
do Tribunal da Cidadania e os juros de  a partir do evento danoso, nos termos
da súmula nº 54 do STJ, bem como para minorar o percentual arbitrado a título
de  honorários  advocatícios  para  15%  (quinze  por  cento)  do  valor  da
condenação. 

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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