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REMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  DETRAN.  CANCELAMENTO  DE 
MULTA.  ORDEM  CONCEDIDA  EM  PRIMEIRO 
GRAU.  PENALIDADE  DE  TRÂNSITO. 
NOTIFICAÇÃO.  INEXISTÊNCIA. 
CONHECIMENTO.  ATO  DE  LICENCIAMENTO. 
PROCEDIMENTO  LEGAL.  VIOLAÇÃO. 
CIENTIFICAÇÃO  DO  CONDUTOR.  AUSÊNCIA. 
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

- Nos termos do art. 280, caput, do Código de Trânsito 
Brasileiro,  eventual  infração  deverá  ser  lavrada em 
auto,  podendo  ser  comprovada  por  quaisquer  dos 
meios enumerados no §2º do mesmo dispositivo.

- A ausência da notificação a que alude o art. 282 do 
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CTB,  enseja  a  nulidade  da  penalidade,  até  mesmo 
para que  seja observado o contraditório e a ampla 
defesa,   por  consequência,  a  ausência  do  dever  de 
pagar a multa incluída no licenciamento, nos termos 
do art. 281, parágrafo único, incisos II e III do CTB.

V I S T O S,  relatados e discutidos os autos acima 
referenciados.

A  C  O  R  D  A  a  egrégia   Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de  Justiça da Paraíba, à unanimidade, 
em conhecer da remessa e negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Remessa  Necessária  contra  sentença 
proferida  pelo  Juízo  da  5ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  da 
Capital, fls. 33/36, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado 
por Sônia  Maria  Sabino  em  face  do Diretor  Superintendente  do 
DETRAN-PB, concedeu a ordem para “DECLARAR nula e insubsistente a  
penalidade  aplicada  e  descrita  à  fl  10,  determinando  seu  consequente  
arquivamento e baixa no sistema do órgão impetrado”.

Não  houve  interposição  de  recurso  voluntário, 
subindo os autos tão somente em razão do reexame necessário.

Cota  Ministerial  sem  manifestação  meritória,  fls. 
47/48v.

É o relatório.

V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  – 
Relatora

REMESSA NECESSÁRIA  Nº 0103421-09.2012.815.2001             2



Sônia Maria Sabino impetrou o presente mandado de 
segurança,  sob a justificativa de que somente tomou conhecimento da 
existência de uma multa de trânsito em seu desfavor, no ato de renovação 
do licenciamento de veículo, o que tornaria nula a penalidade imposta 
pela autoridade coatora.

Notificado,  o  impetrado  não  apresentou  resposta, 
enquanto  o  Estado  da  Paraíba,  ao  prestar  informações,  fls.  19/23, 
destacou  a  legalidade  da  multa,  sem,  no  entanto,  trazer  qualquer 
documento comprovatório da afirmação.

Liminar deferida, fls. 25/26.

Ao  proferir  a  sentença,  o  magistrado  confirmou  a 
medida de urgência e concedeu a ordem, por entender que não houve 
provas de que a impetrante havia sido comunicada a respeito do auto de 
infração, sequer através de remessa postal.

Pois bem. De fato, como bem destacou o magistrado 
a  quo,  compulsando  a  documentação  apresentada,  observa-se  que  a 
impetrante  não  foi  cientificada  pessoalmente  acerca  da  penalidade 
incluída no licenciamento do seu veículo.

Ora,  nos  termos  do  art.  280,  caput,  do  Código  de 
Trânsito  Brasileiro,  eventual  infração  deverá  ser  lavrada  em  auto, 
podendo ser comprovada por quaisquer dos meios enumerados no §2º 
do mesmo dispositivo:

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;
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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.
(...)
§  2º A  infração  deverá  ser  comprovada  por 
declaração  da  autoridade  ou  do  agente  da 
autoridade de trânsito,  por aparelho eletrônico ou 
por equipamento audiovisual, reações químicas ou 
qualquer outro meio tecnologicamente disponível, 
previamente regulamentado pelo CONTRAN.

Após a análise da consistência do auto de infração, 
será  o  condutor,  mais  uma  vez,  notificado  (art.  282,  §3º,  CTB),  para 
apresentar  defesa  (art.  282,  caput,  Lei  nº  9.503/97),  cuja  comunicação 
deverá  ocorrer  por  meio  de  remessa  postal  ou  qualquer  outro  meio 
tecnológico hábil:

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.
(...)
§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a 
condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 
259,  a notificação será encaminhada ao proprietário 
do veículo, responsável pelo seu pagamento.
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Ora, no caso dos autos, a impetrante afirmou  não ter 
sido comunicada, por qualquer meio, a respeito da penalidade aplicada, 
transferindo,  pois,  à  autoridade  coatora  a  obrigação  de  demonstrar  o 
estrito cumprimento às regras impostas pela legislação.

No  entanto,  o  impetrado,  embora  notificado  para 
tanto,  não  trouxe  aos  autos  resposta,  muito  menos  documento 
comprobatório  de  que  os  procedimentos  legais  foram  devidamente 
obedecidos.

Dessa forma, assim como bem concluído na sentença 
proferida em primeiro grau, a ausência da notificação a que alude o art. 
282 do CTB, até mesmo para que para que observado o contraditório e a 
ampla defesa, enseja a nulidade da penalidade, e,  por consequência, a 
ausência  do  dever  de  pagar  a  multa  incluída  no  licenciamento,  nos 
termos do art. 281, parágrafo único, incisos II e III do CTB:

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

Com essas considerações,  NEGO PROVIMENTO À 
REMESSA OFICIAL, mantendo a sentença nos mesmos termos em que 
proferida.
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É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária 
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da 
Paraíba, no dia 14 de junho de 2016, conforme certidão de julgamento de 
fl. 55, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, dele participando, além desta 
Relatora, o Exmo. Dr. Marcos William de Oliveira (juiz convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides). Presente à 
sessão, a Exma. Dra. Ana Cândida Espínola, Promotora de Justiça.

Gabinete  no TJ/PB,  João Pessoa-PB,  20 de junho de 
2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
R E L A T O R A
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