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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE
MULTA DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL
DO INFRATOR E VIA POSTAL.  IRRESIGNAÇÃO.
SUPOSTA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
PELO  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  ALGUNS  DE
SEUS  REQUISITOS  FORMAIS.  INOCORRÊNCIA.
RESPEITADO  O  CONTRADITÓRIO  E  A  AMPLA
DEFESA.  LEGITIMIDADE  DOS  AUTOS  DE
INFRAÇÃO.  AUTOR  NÃO  DEMONSTROU  QUE
SEU AUTOMÓVEL SE ENCONTRAVA NA OFICINA
NO  DIA  DAS  INFRAÇÕES.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

-Como  bem  destacou  o  magistrado  do  piso,  pela
simples leitura do Código de Trânsito Brasileiro, mais
especificamente  dos seus  arts.  280,  281  e  282,
percebe-se  que  a  falta  de  preenchimento  dos
campos de identificação do condutor,  bem como o
de identificação do agente autuador, não é requisito
obrigatório para dar validade ao auto de infração. A
assinatura  do  infrator  deve  ser  registrada  sempre
que possível, de modo que sua ausência não gera
nulidade alguma (...)

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por  unanimidade,  DESPROVER  o  Apelo,  nos  termos  do  voto  do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 293.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta por  Edivar  Furtado de

Medeiros,  nos  autos  da  Ação  Declaratória  de  Nulidade  de  Auto  Infracional

movida em face da STTP - Superintendência de Trânsito e Transporte Público

de Campina Grande - contra a sentença proferida pelo  Juízo da 3ª Vara da

Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande (fls.  254/257) que julgou

improcedente o pedido, não reconhecendo a nulidade dos autos de infração

discutidos nos autos, tendo em vista que estes estariam totalmente de acordo

com o Código de Trânsito Brasileiro.

O Apelante, em suas razões recursais (fls. 260/265), pugnou

pela reforma da decisão, ratificando o exposto na exordial, alegando que os

autos de infrações não foram preenchidos corretamente, deixando de trazer

informações essenciais para sua convalidação, o que, consequentemente, os

tornou nulos.

Contrarrazões às fls. 268/277, requerendo o desprovimento do

recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não emitiu

parecer quanto ao mérito (fls. 284/285).

É o relatório.

VOTO

O Autor  alega  que,  a  partir  do  mês  de  novembro  de  2007,

passou  a  ser  notificado  pela  STTP de  Campina  Grande  por  uma série  de

infrações de trânsito, sendo estas, em sua maioria, relacionadas ao transporte

remunerado irregular de pessoas ou bens, tendo em vista que o mesmo não

possui licença para tal.
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Além disso, afirma que em relação às notificações datadas de

27 de novembro de 2007, seu veículo não poderia ter sido autuado, pois o

mesmo se encontrava em uma oficina mecânica para conserto na cidade de

Picuí.

Em sua defesa, o Recorrente aduz que os autos de infração

são nulos, pois não se encontram dentro dos padrões de formalidade exigidos,

tendo em vista que em alguns deles não foi preenchido o campo que identifica

o proprietário ou condutor do veículo, assim como a identificação do agente

autuador, mesmo naqueles autos em que consta que o condutor fora abordado

no momento do cometimento da infração.

Pois bem. Analisando os autos, vê-se que não assiste razão ao

Apelante. Explico.

Como bem destacou o magistrado do piso, pela simples leitura

do Código de Trânsito Brasileiro, mais especificamente dos seus arts. 280, 281

e 282, percebe-se que a falta de preenchimento dos campos de identificação

do condutor, bem como o de identificação do agente autuador, não é requisito

obrigatório para dar validade ao auto de infração. A assinatura do infrator deve

ser  registrada  sempre  que  possível,  de  modo  que  sua  ausência  não  gera

nulidade alguma:

Art.  280.  Ocorrendo  infração  prevista  na  legislação  de
trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: 

I - tipificação da infração; 

II - local, data e hora do cometimento da infração; 

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua
marca  e  espécie,  e  outros  elementos  julgados
necessários à sua identificação; 

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível; 
V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou
agente  autuador  ou  equipamento  que  comprovar  a
infração; 

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo
esta como notificação do cometimento da infração.
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Art.  281.  A  autoridade  de  trânsito,  na  esfera  da
competência estabelecida neste Código e dentro de sua
circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e
aplicará a penalidade cabível. 

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e
seu registro julgado insubsistente: 

I - se considerado inconsistente ou irregular; 

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a
notificação da autuação.

Art.  282.  Aplicada  a  penalidade,  será  expedida
notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator,
por  remessa  postal  ou  por  qualquer  outro  meio
tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição
da penalidade.

§  1º  A notificação  devolvida  por  desatualização  do
endereço do proprietário do veículo será considerada
válida para todos os efeitos.

Quanto à identificação dos agentes, as cópias das autuações

trazidas  pela  STTP  (fls.  96/123)  demonstram  que,  em  todas  elas,  os

autuadores  foram identificados  pelos  seus  números  de  registro,  bem como

pelas suas assinaturas na parte inferior dos documentos.

Ademais,  compreende-se  da  leitura  do  art.  282  que  deve  o

proprietário  do  veículo  receber  notificação  por  via  postal  alertando-o  da

lavratura  do  auto  de  infração,  remetendo-se  a  notificação  ao  endereço

constante do certificado de registro e licenciamento do veículo. 

Ademais, para que seja respeitado o contraditório e a ampla

defesa, a autoridade de trânsito responsável  pela aplicação da multa deverá

expedir  a  notificação  ao  proprietário  do  veículo  ou  então  ao  condutor,

possibilitando àquele a sua defesa perante a aludida autoridade administrativa.

Observando os documentos trazidos pelo próprio  Recorrente

às fls. 20/37, compreende-se que todas essas formalidades foram seguidas à

risca  pela  Superintendência  de  Trânsito  e  Transporte  Público  de  Campina

Grande.
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O  Promovente  ainda  alega  que  as  infrações  de  códigos

CT00144314 e CT00145778, ocorridas no dia 27 de novembro de 2007, não

podem ser  verdadeiras,  tendo em vista  que na presente data seu carro se

encontrava  em conserto  em uma  oficina  na  cidade  de  Picuí.  Entretanto,  o

Recorrente  só  juntou  aos  autos  prova  de  que  seu  automóvel  esteve  sob

conserto na data de 10 de março de 2007, aproximadamente oito meses antes

da data das infrações retrocitadas, o que não exclui sua responsabilidade para

com estas.

Portanto,  demonstrado  que  o  Apelante  tomou  ciência  das

penalidades  aplicadas a  sua  pessoa,  bem como foi  aberto  prazo  para  sua

defesa,  sendo  respeitado  a  ampla  defesa  e  o  contraditório,  não  há  como

colocar em dúvida a legitimidade dos autos de infração objeto da lide.

Por  estas  razões,  DESPOVEJO O  RECURSO, mantendo  a

sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz  convocado para
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. Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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