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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003538-04.2012.815.0251.
ORIGEM: 5ª Vara da Comarca de Patos.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Valdecir Ramos da Silva.
ADVOGADO: Rubens Leite Nogueira Silva.
APELADO: DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito.
ADVOGADO: Manoel Mouzinho da Silva.

EMENTA:  AÇÃO  ANULATÓRIA  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  MULTA  DE  TRÂNSITO.  DECLARAÇÃO  DE
NULIDADE  DO  AUTO  DE  INFRAÇÃO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO
PEDIDO. APELAÇÃO DO AUTOR. IMPUTAÇÃO ERRÔNEA DE INFRAÇÃO
DE  TRÂNSITO.  MANUTENÇÃO  DA  SANÇÃO  MESMO  APÓS  RECURSO
ADMINISTRATIVO.  SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR.
OCORRÊNCIA  DE  DANOS  MORAIS.  PRECEDENTES  DOS  ÓRGÃOS
FRACIONÁRIOS DESTE TJPB. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
MULTA QUE NÃO FOI PAGA PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE VALORES
A SEREM RESSARCIDOS.  HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM
VALOR  ÍNFIMO.  MAJORAÇÃO. PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO.
REFORMA DA SENTENÇA.

1.  “Havendo  prova  em  sentido  contrário,  que  afasta  a  presunção  de  legitimidade  e
veracidade do ato administrativo, deve o mesmo ser invalidado. No caso, a irregularidade do
auto de infração é patente, e, mesmo assim, foi mantida a sanção pecuniária dele decorrente,
inclusive, após a interposição de recurso administrativo pelo autor, o que caracteriza abalo
extrapatrimonial  a  ensejar  o  pagamento  de  indenização  por  danos  morais”  (TJPB;  APL
0019301-86.2012.815.0011; Terceira  Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.  José Aurélio  da
Cruz; DJPB 30/07/2015; Pág. 22).

2. Considerando que a penalidade foi suspensa mediante concessão de medida liminar e que
não houve pagamento da multa, inexistindo, portanto, valores a serem ressarcidos ao Autor,
não há que se falar em danos materiais a serem indenizados.

3. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor  da condenação,  do proveito econômico obtido ou,  não sendo possível  mensurá-lo,
sobre  o valor  atualizado da causa.  Inteligência  do art.  85,  §2.º,  do Código de Processo
Civil/2015.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0003538-04.2012.815.0251, em que figuram como partes Valdecir Ramos
da Silva e o DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe parcial provimento.



VOTO.

Valdecir Ramos da Silva interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Patos, f. 56/58, nos autos da Ação Anulatória
c/c  Indenização por  Danos Morais  e  Materiais  por  ele  ajuizada  em desfavor  do
DETRAN  –  Departamento  Estadual  de  Trânsito, que  julgou  parcialmente
procedente o pedido, declarando nulo o auto de infração e multa de trânsito objetos
da  demanda,  condenando  a  Autarquia  Estadual  ao  pagamento  dos  honorários
advocatícios  fixados  em 15% sobre  o valor  da  causa,  e,  por  outro  lado,  julgou
improcedente a parte do pedido que objetivava uma indenização pelos danos morais
e  materiais  alegados  pelo  Autor,  ao  fundamento  de  que  a  imputação  de  multa
configura  mero  aborrecimento,  impassível  de  originar  direito  à  reparação
extrapatrimonial, e que, como não houve pagamento do débito por força da medida
liminar concedida, não há valor a ser ressarcido.

Em suas razões, f. 60/66, sustentou que a responsabilidade da Administração
Pública  é  objetiva,  devendo,  em  seu  dizer,  o  Apelado  responder  por  todos  os
prejuízos que supostamente lhe foram ocasionados em decorrência da imputação da
multa declarada ilegítima pelo Juízo.

Requereu a reforma da Sentença e o provimento do Apelo, para que o pedido
seja  julgado  totalmente  procedente,  bem  como  para  que  os  honorários
sucumbenciais sejam majorados.

Devidamente intimado, o Apelado não ofertou Contrarrazões ao Recurso,
Certidão de f. 68-v.

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer, f. 73/75, sem manifestação sobre o
mérito por não vislumbrar hipótese de sua intervenção obrigatória.

É o Relatório.

O  Apelo  é  tempestivo  e  dispensado  de  preparo,  por  ser  o  Apelante
beneficiário  da  gratuidade  judiciária,  pelo  que,  presentes  os  requisitos  de
admissibilidade, dele conheço.

O Autor, ora Apelante, alega, na Exordial, que recebeu em sua residência
uma  Notificação  de  Autuação  oriunda  do  DETRAN-PB,  tombada  sob  o  nº
2012039911,  referente  ao  Auto de  Infração de  Trânsito  nº  1879273,  a  qual  lhe
imputava uma infração de trânsito, supostamente cometida no dia 15 de março de
2012,  às  18:11,  na  Rua  Brasiliano  Alves  da  Nóbrega,  s/nº,  nesta  Capital,  por
conduzir sua motocicleta sem equipamento obrigatório, cuja penalidade consiste no
pagamento de multa no valor de R$ 102,15.

O Juízo reconheceu como sendo irregular a autuação e declarou a nulidade
do Auto de Infração, contudo, não vislumbrou a ocorrência de danos passíveis de
serem indenizados ao Autor.

Ao contrário do que entendeu o Juízo, os Órgãos Fracionários deste Tribunal



de Justiça já se posicionaram no sentido de que a imputação indevida de infração é
suficiente  para  configurar  o  abalo  extrapatrimonial,  ensejando  o  dever  da
Administração em indenizar os danos morais sofridos por aquele que teve seu nome
vinculado erroneamente ao ato ilícito1.

Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C
DANOS  MORAIS.  MULTA  DE  TRÂNSITO  DECORRENTE  DA  “LEI
SECA”.  APLICAÇÃO  INDEVIDA.  PROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.
APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO DO AUTOR PRESENTE EM MUNICÍPIO
DIVERSO DAQUELE EM QUE FOI LAVRADO O AUTO INFRACIONAL.
OUTRAS PROVAS DE QUE O AUTOMÓVEL AUTUADO NÃO ERA O DO
PROMOVENTE.  PRESUNÇÃO  DE  LEGITIMIDADE  E  VERACIDADE
DESCONSTITUÍDA.  FLAGRANTE  ILEGALIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
SANÇÃO  MESMO  APÓS  RECURSO  ADMINISTRATIVO.  DANOS
MORAIS CONFIGURADOS.  QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE
REDUÇÃO. DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO. Havendo
prova em sentido contrário, que afasta a presunção de legitimidade e veracidade
do ato administrativo, deve o mesmo ser invalidado. - no caso, a irregularidade

1 REEXAME  NECESSÁRIO.  DEPARTAMENTO  ESTADUAL  DE  TRÂNSITO  DA  PARAÍBA
(DETRAN-PB). AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA
DE TRÂNSITO. ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO INDEVIDA. VEÍCULO DIVERSO DO
ALEGADO NO AUTO DE INFRAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS DO FATO. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE  E  VERACIDADE  DESCONSTITUÍDA.  ABALO  EXTRAPATRIMONIAL
OCORRIDO.  ENTENDIMENTO DESTA CORTE.  INCIDÊNCIA DO ART.  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO À REMESSA.  -  Havendo
prova em sentido contrário, que afasta a presunção de veracidade do ato administrativo, como no
presente caso, deve o ato ser invalidado. […]. Diante da deficiência na sinalização de trânsito, aplica-
se o disposto no art. 90 do CTB, segundo o qual não serão aplicadas multas por inobservância de
sinalização quando esta for deficiente ou incorreta. - Por outro lado, o valor do dano moral deve se
adequar ao caso concreto, sendo relevante a gravidade do fato e suas consequências. Se a lesão foi
tímida, o montante da indenização não pode fugir a essa realidade. - provimento parcial ao apelo.
[…].  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº  00137001220138152001,  -  Não  possui  -,
Relator DES JOSE RICARDO PORTO, j. em 11-05-2015)

APELAÇÃO  CÍVEL.  SUPERINTENDÊNCIA  TRÂNSITO  E  TRANSPORTES PÚBLICOS DE
CAMPINA GRANDE.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.  MULTA DE TRÂNSITO.  ATO
ADMINISTRATIVO  APLICAÇÃO  INDEVIDA.  VEÍCULO  EM  LOCAL  DIVERSO  AO
ALEGADO NO AUTO DE INFRAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS DO FATO. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE E VERACIDADE DESCONSTITUÍDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
MINORAÇÃO  DA  QUANTIA  INDENIZATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO. - Os tatos administrativos gozão de presunção de veracidade, pelo que admitem
prova em contrário, podendo ser contestados por alegações que possam ter como efeito o de desfazer
essa presunção. Havendo prova em sentido contrário, que afasta a presunção de veracidade de ato
administrativo, como no presente caso deve o ato validado. - Como se trata de algo imaterial ou
ideal.  a  prova  do.  Dano moral  não  pode ser  feita  através  dos  mesmos  meios  utilizados  para  a
comprovação do dano material.  Por outras palavras,  o dano moral  está ínsito na ilicitude do ato
praticado, decorre da gravidade do ilícito em si. sendo desnecessária sua efetiva demonstração. ou
seja. corno já sublinhado o dano moral existe in re ipsa. - O valor indenizatório não poderá ser fixado
em importância assaz exorbitante, que leve ao cometimento de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019301-
86.2012.815.0011 enriquecimento ilícito, tendo em vista que o escopo maior da ação de reparação
por  danos  moram.  é  exatamente  urna  compensação,  um consolo,  sem mensurar  a  dor.  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00120090024439001, 1A CAMARA CIVEL, Relator José
Ricardo Porto, j. em 28-04-2011)



do auto de infração é patente, e, mesmo assim, foi mantida a sanção pecuniária
dele  decorrente,  inclusive,  após a interposição de recurso administrativo pelo
autor,  o  que  caracteriza  abalo  extrapatrimonial  a  ensejar  o  pagamento  de
indenização por danos morais. - a fixação da indenização por danos morais deve
obedecer  à  sua  dupla  função,  quais  sejam:  a  reparação  do  dano,  buscando
minimizar a dor da vítima; e a punição do ofensor, para que não volte a reincidir.
No caso em apreço, resta caracterizada a razoabilidade e proporcionalidade na
estipulação do quantum, devendo, por isso, ser mantido. (TJPB; APL 0019301-
86.2012.815.0011; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio
da Cruz; DJPB 30/07/2015; Pág. 22)

No caso destes autos, a errônea imputação de multa de trânsito somado ao
fato de que o DETRAN-PB não retificou de forma satisfatória o flagrante equívoco,
mantendo a sanção mesmo após recurso administrativo (f. 19), efetivamente causou
prejuízos que ultrapassaram o mero dissabor, caracterizado o abalo extrapatrimonial
a ensejar o pagamento de indenização, consoante o precedente acima invocado.

Por outro lado, considerando que o Autor/Apelante não chegou a efetuar o
pagamento da multa que lhe fora imposta, cuja exigibilidade foi suspensa por força
da medida liminarmente concedida pelo Juízo, não se vislumbra a ocorrência de
danos materiais, inexistindo valores a lhe serem ressarcidos.

Posto  isso, conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  parcial  provimento  para,
reformando a Sentença, condenar a Autarquia Ré/Apelada ao pagamento da
quantia  de  R$  5.000,00,  como  reparação  pelos  danos  morais  sofridos  pelo
Autor/Apelante,  bem  como  para  fixar  os  honorários  advocatícios
sucumbenciais  no  percentual  de  20%  sobre  o  montante  condenatório,  nos
termos do §2.º, do art. 85, do CPC/2015.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


