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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE  DE  AUTO  INFRACIONAL  DE
TRÂNSITO.PRESUNÇÃO  DE  LEGITIMIDADE  DOS
ATOS  ADMINISTRATIVOS.  AUSÊNCIA  DE  PROVA
CAPAZ  DE  AFASTAR  A  APLICAÇÃO  DA
PENALIDADE  IMPOSTA.  ÔNUS  DO  AUTOR.
ACERVO  PROBATÓRIO  INSUFICIENTE  PARA
AMPARAR  A  REPARAÇÃO  PECUNIÁRIA.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.   SENTENÇA EM CONSONÂNCIA
COM  JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE  E  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO
DO “DECISUM”. APLICAÇÃO DO  CAPUT DO ART.
557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO AO RECURSO.

-  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.

- Nos termos do art. 333, I, do CPC, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito. Assim, se ele não se desincumbe deste ônus,
deixando de instruir  o  processo com os documentos
necessários,  não  pode  o  Juiz,  através  de  sua
imaginação, aplicar o pretenso direito ao caso concreto
que lhe fora submetido.
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- O dano moral, para que seja indenizável, deve advir de ato
ilícito,  capaz  de  atingir  um  dos  direitos  da  personalidade
daquele  que  o  sofreu,  onde  não  havendo  prova  de  tal
situação, impossível a aplicação de reparação pecuniária.

VISTOS.

Cuida-se  de  recurso  apelatório  interposto  por  José  Abrantes  Gadelha,

desafiando sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Sousa/PB

que,  nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Auto Infracional de Trânsito c/c

Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais e Materiais” movida em

desfavor  do  Município  de  Sousa/PB,  julgou  improcedente o  pedido  formulado  na

exordial, deixando de condenar em danos extrapatrimoniais e materiais o promovido, ora

apelado.

Inconformado, o autor apelou (fls.216/223), pugnando pelo cancelamento da

penalidade de multa imposta no auto de infração, bem como aplicação do ressarcimento

pecuniário requerido, em virtude dos danos extrapatrimoniais causados pelo demandado,

conforme acervo probatório juntado aos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso, no sentido de que seja acolhido o

pleito indenizatório e o ressarcimento  constante da peça vestibular (fls. 02/05).

Contrarrazões não apresentadas, conforme atesta a certidão de fls. 227-v.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça entendeu que não seria o

caso  de  ofertar  parecer,  em  virtude  da  ausência  de  interesse  público  na  demanda,

conforme cota de fls. 234/236.

É o relatório.
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DECIDO.

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto plenamente

pacificada  por  esta  Corte,  comportando  a  análise  meritória  monocrática,  na  forma

permissiva do art. 557, caput, do CPC.

Cuida-se de “Ação Declaratória de Nulidade de Auto Infracional de Trânsito

c/c  Pedido  de  Tutela  Antecipada  e  Indenização  por  Danos  Morais  e  Materiais”,

objetivando a anulação de todos os autos de infrações de multas emitidas pelo órgão

municipal e indenização por danos extrapatrimoniais e materiais.

Prima  facie,  a título  de  melhor  esclarecimento  dos  fatos,  transcrevo

passagem da sentença (fls. 177/182), prolatada pelo juiz de primeiro grau, haja vista o

ilustre  magistrado  ter  abordado com  percuciência  o  âmago  da  lide  posta  em  juízo,

conforme se observa abaixo:

“3.1.1  –  Da  alegação  de  não  observância  das  normas  do
CONTRAN
Nesse ponto, alega o autor que a notificação de autuação não
teria  observado  o  código  correto  do  CONTRAN,  fixado  na
Resolução nº 66/98 relativamente a infração imputada. 
Acontece que tal alegação é totalmente infundada, posto que,
conforme se verifica pela Tabela Anexa à dita Resolução, o
código 5185, refere-se, justamente, a infração consistente em
“deixar  o  condutor  ou  passageiro  de  usar  o  cinto  de
segurança”.
Por tais razões, não se sustenta tal alegação.
3.1.2 – Da alegação de impossibilidade de aplicar multas por
infrações de trânsito, ante a não instalação da JARI – Junta
Administrativa de Recursos de Infrações 
Também sem razão essa alegação.
Com efeito, em sua contestação, a demandada sustentou que
a JARI foi criada no âmbito municipal no ano de 2010, através
da Lei Complementar nº 071/2010.
De fato, pelo que se colhe da Lei ajoujada aos autos às fls.
27/28,  tem-se  que  aludida  junta,  realmente,  foi  criada  em
Agosto de 2010, antes da multa aplicada ao autor. 
Desse modo, não subsiste essa alegação autoral.
(…)
No caso em apreço, o autor sustenta que nunca praticou as
infrações  impugnadas  na  inicial.  Acontece  que  para  fazer
prova  de  suas  alegações  produziu  prova  testemunhal
insuficiente.
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É que, na ótica deste Julgador, as testemunhas inquiridas em
juízo, não se mostraram seguras em seus depoimentos.
Com  efeito,  a  testemunha  FRANCISCO  LUIS  ABRANTES,
apesar de informar que estava no momento em que o autor
foi  multado,  não soube  sequer  informar  se  na  ocasião  foi
entregue ao requerente a notificação de autuação para ser
assinada.  Ademais,  dita  testemunha  chegou  a  ser
contraditória em seu depoimento ao afirmar, em determinado
momento,  que  estava  sentada  no  banco  do  passageiro  e,
depois, afirmou que estava no banco de trás do carro.
Portanto, entendo que o autor não produziu prova capaz de
afastar  a  presunção  de  veracidade  do  ato  administrativo
impugnado.
3.2 –  Da pretensão de recebimento  de indenização  por  danos
morais e materiais
Não merece prosperar essa pretensão.
Com efeito, além do autor não ter trazido aos autos, na sua causa
de pedir, qualquer alegação no sentido da ocorrência de danos
morais e materiais, tem-se que ao longo do intercurso processual
não ficou evidenciado qualquer dano ao seu patrimônio moral e
material.”   - fls. 180/182 - Grifo nosso.

Dessa forma, estabelecida a natureza do documento apresentado como ato

administrativo, in casu, dotado de presunção juris tantum de veracidade, se tem impositiva

a inversão do ônus probatório para o autor, que deverá afastar a presunção.

Nesse  diapasão,  não  restam  dúvidas  quanto  à  desnecessidade  da

reparação  pecuniária  correspondente  ao  suposto  constrangimento  suportado  pelo

promovente, tão bem eximido pelo julgador “a quo”.

Destarte, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito,

o que não aconteceu  na hipótese em apreço.

Dito isto, registre-se, por oportuno, que o requerente, objetivando provar o

alegado,  carreou  apenas  cópia  das  notificações  e  testemunhos  inconclusivos,  sem,

contudo,  juntar  acervo  probatório  para  concluir  pelo  efetivo  constrangimento  moral

alegado.

Como já explicitado acima, incumbindo o ônus  probandi ao demandante,

nos termos do art. 333, I, do Estatuto Processual Civil, este não se desincumbiu deste

requisito processual.
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O citado artigo dispõe: 

"Art. 333: O ônus da prova incumbe: 
I: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". 

Sobre  o  tema,  aplicação  do  ônus da  prova,  com a  maestria  que  lhe  é

peculiar,  esclarece  o  renomado  processualista  Moacyr  Amaral  Santos,  in  "Primeiras

Linhas de Direito Processual Civil", 2º vol. Ed., Saraiva, pág. 348: 

"(...) O Código de Processo Civil, entretanto, resumiu o instituto do
ônus da  prova a um único dispositivo, o art. 333, onde se lê: 'O
ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do
seu direito;  II  -  ao  réu,  quanto à existência  de fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. De tal forma, adotou a
teoria  de  Carnelutti,  estabelecida  no  seguinte  princípio:  'Quem
opõe  uma  pretensão  em  juízo  deve  provar  os  fatos  que  a
sustentam; e quem opõe uma exceção deve, por seu lado, provar
os fatos do quais resulta; em outros termos - quem aciona deve
provar o fato ou fatos constitutivos;  e quem excetua, o fato ou
fatos  extintivos  ou  a  condição  ou  condições  impeditivas  ou
modificativas." 

Acerca da questão, colaciono jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal

de Justiça: 

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. 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. (TJPB; APL 0047037-
31.2009.815.2001;  Rel.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz;  DJPB
18/02/2015; Pág. 9) Grifo nosso.
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ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DE TRÂNSITO.
ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO ATO POR CONSIDERAR-LO
INCOMPLETO.  NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTOS DE ACORDO
COM  O  ART.  280,  DO  CTB.  Presunção  de  legitimidade  e
veracidade  dos  atos  administrativos.  Desprovimento  do
recurso  apelatório.  Os  atos  administrativos  gozam  de
legitimidade e legalidade, apenas sendo obstado por prova
indiscutível,  constituída  pelo  autor. (TJPB;  AC
001.2007.022153-4/001;  Relª  Juíza  Conv.  Silvanna  Pires  Brasil
Lisboa; DJPB 15/10/2008; Pág. 5)  Grifo nosso.
 

APELAÇÃO  CÍVEL.  MULTA  DE  TRÂNSITO.  PEDIDO  DE
ANULAÇÃO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  DA  ILEGALIDADE  DA  MULTA.
REJEIÇÃO DO PEDIDO EXORDIAL. ACERTO DA DECISÃO DE
PRIMEIRO  GRAU.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  Sendo
lavrada  multa  de  trânsito,  deve  o  condutor  do  veículo
colacionar aos autos provas suficientes da regularidade de
sua conduta, visando o cancelamento da multa que outrora
lhe  foi  imposta.  Se  assim  não  procede,  não  há  como  se
anular  o  ato  administrativo,  em  virtude  da  presunção  de
legitimidade  deste.  (TJPB;  AC  200.2005.001.905-4/001;  Rel.
Des. José Di Lorenzo Serpa; DJPB 05/06/2008; Pág. 5) Grifo
nosso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS.
PRELIMINARES.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  POR
DISPENSA  DE  OITIVA  DE  TESTEMUNHA  PEDIDO  DE
ANULAÇÃO DE LAUDO POR TER SIDO REALIZADO APÓS 12
HORAS.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  PARA  AS ALEGAÇÕES
FINAIS.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  INCÊNDIO  EM  PRÉDIO.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA POR FALTA DE MANUTENÇÃO.
NÃO  COMPROVAÇÃO  DE  CONDUTA  ILÍCITA  DO
PROMOVIDO.  PERDAS  E  DANOS  E  DANO  MORAL  NÃO
CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se
falar em cerceamento de defesa ante a falta de irresignação em
momento oportuno nos autos, in caso pela falta de interposição
de recurso retido. Preclusão consumada. Laudo de constatação
de danos materiais proferido em tempo oportuno, não leva a sua
anulação.  Ademais,  ante  a  ausência  de  prova  em  sentido
contrário.  -  a  falta  de  oportunidade  para  oferta  das  alegações
finais, por si só, não gera a nulidade do processo. É necessário
que esteja demonstrado o efetivo prejuízo da parte. (CPC, art.
249, § 1º). Ação indenizatória improcedente diante da falta de
provas que levem a uma condenação.  (TJPB; AC 0004138-
37.2010.815.0011; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel.
Des. José Aurélio da Cruz; DJPB 26/06/2014; Pág. 16) Grifo
nosso.
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APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANOS
MORAIS.  AUSÊNCIA  DE  DANO.  PROVA  INSUFICIENTE.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  FATOS
CONSTITUTIVOS  DO  DIREITO  DOS  AUTORES  NÃO
DEVIDAMENTE  COMPROVADOS.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO APELO.  Nos termos do
art.  333,  I,  do  CPC,  cabe  aos  autores  provar  o  fato
constitutivo  de  seu  direito,  ônus  do  qual  não  se
desincumbiram. Inexistindo um juízo de certeza e segurança
no  que  diz  respeito  a  quem  começou  a  briga,  ou  foi  a
responsável  inicial  pelas  ofensas  verbais  e  posterior
agressão física, deve ser afastada a pretendida indenização
por  danos  morais.  Desprovimento  do  apelo. (TJPB;  Rec.
200.2007.743.301-5/001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;
Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 03/09/2013; Pág. 15)  Grifo
nosso.
  

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  E
OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DOS
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS PROCESSUAL
DO  AUTOR.  ART.  333,  I,  DO  CPC.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.  De acordo com o art.  333,  I,  do CPC,  constitui
ônus processual do autor demonstrar os fatos constitutivos
do seu direito. Não logrando êxito neste sentido, o recurso
deve  ser  desprovido. (TJPB;  AC  200.2009.020901-2/001;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos
Cavalcanti  de Albuquerque;  DJPB 26/03/2013;  Pág.  13)   Grifo
nosso.

Na mesma esteira, transcrevo aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“Processual  civil.  Responsabilidade  civil.  Código  do
Consumidor. Ônus da prova. Inexistência de provas dos fatos
alegados na petição inicial. Decisões anteriores fundadas nas
provas  acostadas  aos  autos.  Impossibilidade  de  reexame.
Súmula  7/STJ.  Não  comprovação  dos  alegados  danos
materiais e morais sofridos. - Ao autor, incumbe a prova dos
atos constitutivos de seu direito. - Em que pese a indiscutível
aplicação da inversão do ônus da prova ao CDC, tal instituto
não possui aplicação absoluta. A inversão deve ser aplicada
“quando,  a  critério  do  juiz,  for  verossímil  a  alegação  ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiências”.  -  Entenderam as instâncias ordinárias,  após
análise das provas dos autos, que o recorrente não comprovou as
falhas  na  prestação  dos  serviços  contratados.  Necessidade  de
revolvimento  de  todo  o  conjunto  fático-probatório.  Óbice  da
Súmula 7 do STJ. -  O recorrente não provou a ocorrência de
vícios no serviço que pudessem lhe conferir  direito a uma
indenização por danos materiais ou morais. Recurso especial
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não  conhecido”.  (Resp  741393/PR  –  RELATORA  MINISTRA
NANCY  ANDRIGHI  –  TERCEIRA  TURMA  –  JULG.  EM
05/08/2008). GRIFO NOSSO.

Diante do exposto, utilizo-me do caput, do art. 557, da Lei Adjetiva Civil, com

base  na  jurisprudência  desta  Corte  e  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  para  negar

seguimento ao recurso.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 17 de abril  de 2015.

Des. José Ricardo Porto

        RELATOR                 

J/06-R-J/14
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