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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE
SENTENÇA  EXTRA  PETITA.  SENTENÇA  QUE
NÃO  EXTRAPOLOU  OS  LIMITES  DA  LIDE.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  AUTO  DE  INFRAÇÃO
LAVRADO  ERRONEAMENTE.  VEÍCULO
APREENDIDO  POR  VIOLAÇÃO  DO  LACRE.
SERVIÇO PAGO AO DETRAN E NÃO EFETUADO
PELOS  RESPONSÁVEIS.  DEFEITO  NA
PRESTAÇÃO  DO SERVIÇO.  DANOS  MATERIAIS
ARBITRADOS  COM  BASE  EM  PROVA
DOCUMENTAL. LUCROS CESSANTES QUE NÃO
PODEM SER BASEADOS EM MERA ESTIMATIVA.
NECESSIDADE  DE  CORREÇÃO  DO  JULGADO
NESSE  PONTO.  DANOS  MORAIS  FIXADOS  DE
ACORDO  COM  OS  CRITÉRIOS  DE
PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

 O Autor  pagou,  em 07/07/2009 pela vistoria
do Detran e lacre, como prova o documento de fl.19.
Um  mês  depois,  foi  multado  por  conduzir  veículo
com lacre violado (fl.20), com apreensão do bem. Em
razão destes fatos, teve que arcar com despesas de
reboque,  pagamento  por  novo  lacre,  sofrendo
prejuízos pela retirada das mercadorias do caminhão
e por não ter realizado as entregas dos botijões de
gás (fls.21/33). 

 O legislador constituinte consagrou a teoria da
responsabilidade  objetiva,  em  que  a  obrigação  de
indenizar  das  pessoas  jurídicas  de  direito  público
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prescinde da comprovação dos elementos subjetivos
dolo ou culpa, bastando, para tanto, a presença do
dano e do nexo de causalidade. Aplicável, portanto,
ao caso, o art.37, §6º, da Constituição Federal.

 A  responsabilidade  do  DETRAN  restou
caracterizada, uma vez que seus agentes aplicaram
multa, equivocadamente, por não ter sido realizada a
vistoria, embora tenha o proprietário do veículo pago
pelo referido serviço no mês anterior. Ao impedir o
pleno uso, gozo e disposição do veículo pertencente
ao  Autor,  cuja  documentação  estava  em  situação
regular, o agente cometeu ato ilícito. 

 No que tange aos lucros cessantes, arbitrados
em  quinhentos  reais,  de  fato,  não  há  nenhum
documento que demonstre o lucro diário  do Autor,
não  sendo  possível,  simplesmente,  aceitar  o  valor
sugerido pelo Apelado. Os lucros cessantes devem
resultar  da certeza de que,  efetivamente,  o lesado
deixou de aumentar seu patrimônio em razão do ato
ilícito de que foi vítima. Essa certeza não pode ter
por base meras estimativas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR a preliminar e, no mérito, PROVER
PARCIALMENTE a Apelação, nos termos do voto do Relator e da certidão de
julgamento de fl. 151.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo DETRAN  –

Departamento Estadual de Trânsito contra a sentença que julgou parcialmente

procedentes  os  pedidos,  condenando  o  Promovido  ao  pagamento  de

indenização por danos materiais e morais.

Na Apelação de fls.121/125,  alega que a sentença foi extra

petita porque considerou ilícita a ação dos vistoriadores, embora este fato não

tenha sido reclamado pelo Apelado.

No  mérito,  afirma  que  os  agentes  de  trânsito  agiram

estritamente dentro das normas legais e, portanto, não praticaram ilegalidade.
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Sustenta que a culpa foi do Promovente,  que não observou a

situação do seu veículo e que os lucros cessantes não foram comprovados.

Requer  o  provimento  do  recurso  para  que  seja  julgado

improcedente o pedido autoral ou, caso não seja este o entendimento, seja

minorado o quantum arbitrado.

Contrarrazões às fls.127/133.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não

vislumbrou necessidade de intervenção ministerial (fls.140/143).

É o relatório.

VOTO

 
Aduz  o  Apelante  que  a  sentença  foi extra  petita porque

considerou ilícita a ação dos vistoriadores, embora este fato não tenha sido

reclamado pelo Apelado.

Todavia, no decorrer de toda a petição inicial, o Autor descreve

a ilegalidade dos atos praticados pelos agentes de trânsito.

Na  fl.04  da  petição  inicial,  o  Autor  afirma  que  “os  agentes

fiscais passaram a dirigir-se a este com tons ameaçatórios”(sic)  e que “não

bastando o constrangimento ao qual foi submetido quando acusado de fazer

algo  que  não  fez,  ou  seja,  trafegar  com  o  veículo  sem  o  lacre,  este  foi

compelido pelos fiscais a retirar a mercadoria do seu caminhão, pois este seria

rebocado”.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

Passo à análise do mérito do recurso.
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O  Recorrente  afirma  que  os  agentes  de  trânsito  agiram

estritamente dentro das normas legais e, portanto, não praticaram ilegalidade.

O Autor pagou, em 07/07/2009, pela vistoria do Detran e lacre,

como prova o documento de fl.19. Um mês depois, foi multado por conduzir

veículo com lacre violado (fl.20),  com apreensão do bem. Em razão destes

fatos, teve que arcar com despesas de reboque, pagamento por novo lacre,

sofrendo prejuízos pela retirada das mercadorias do caminhão e por não ter

realizado as entregas dos botijões de gás (fls.21/33).

Outrossim,  em  procedimento  administrativo,  foi  dado

provimento ao recurso do condutor do veículo e retirada a multa.

 O  legislador  constituinte  consagrou  a  teoria  da

responsabilidade  objetiva,  em  que  a  obrigação  de  indenizar  das  pessoas

jurídicas de direito público prescinde da comprovação dos elementos subjetivos

dolo  ou  culpa,  bastando,  para  tanto,  a  presença  do  dano  e  do  nexo  de

causalidade.  Aplicável,  portanto,  ao  caso,  o  art.37,  §6º,  da  Constituição

Federal.

A responsabilidade do DETRAN restou caracterizada, uma vez

que  seus  agentes  aplicaram  multa,  equivocadamente,  por  não  ter  sido

realizada a vistoria, embora tenha o proprietário do veículo pago pelo referido

serviço no mês anterior. Ao impedir o pleno uso, gozo e disposição do veículo

pertencente ao Autor, cuja documentação estava em situação regular, o agente

cometeu ato ilícito.

Portanto,  restou  comprovado  o  evento  lesivo  e  o  nexo

etiológico entre este e a conduta do agente de trânsito.

Nítido também o defeito na prestação do serviço público, uma

vez que o Detran, sendo o responsável pela vistoria e tendo cobrado por um

serviço que não foi  executado,  causou transtornos que ultrapassam o mero

dissabor cotidiano.
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Sustenta, ainda, o Recorrente que a culpa foi do Promovente

por não ter observado a situação do seu veículo e que os lucros cessantes não

foram comprovados.

A responsabilidade pela vistoria é da autarquia de trânsito e

não do proprietário do veículo.

No que tange aos lucros cessantes, arbitrados em quinhentos

reais,  de fato,  não há nenhum documento que demonstre o lucro diário do

Autor, não sendo possível, simplesmente, aceitar o valor por ele sugerido.

Os  lucros  cessantes  devem  resultar  da  certeza  de  que,

efetivamente, o lesado deixou de aumentar seu patrimônio em razão do ato

ilícito de que foi vítima. Essa certeza não pode ter por base meras estimativas.

Embora o Apelado tenha afirmado que vendia 100 botijões de

gás por dia,  não provou sequer a quantidade que adquiria por mês desses

objetos, o que permitiria uma noção do lucro diário.

Deste modo, assiste razão ao Apelante neste ponto, afastando-

se os lucros cessantes.

Por fim, em relação aos danos morais, entendo que o valor foi

arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez

que o Autor sofreu constrangimentos e prejuízos por ter seu carro apreendido

em virtude de ato ilícito cometido pelo Apelante.

 
Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos,  provejo

parcialmente  o recurso apelatório apenas para afastar a indenização por

lucros cessantes.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
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substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa. Procuradora  de  Justiça
convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 28 de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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