
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006149-90.2013.815.0251.
Origem : 5ª Vara da Comarca de Patos.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos – STTP. 
Advogado : Vincy Oliveira Figueiredo.
Apelados : Reciclatec Informática;

  Paulino Agnaldo da Silva.          
Advogado : Rubens Leite Nogueira da Silva.

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA  DE  TRÂNSITO  C/C  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO.  PRESUNÇÃO
RELATIVA  DE  LEGITIMIDADE  DO  ATO
ADMINISTRATIVO.  ÔNUS  DE  PROVA  DO
AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS
A DESCONSTITUIR A MULTA. REFORMA DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO.  

 - O ato administrativo goza de presunção relativa de
legitimidade,  transferindo  o  ônus  da  prova  de
nulidade para quem a invoca.  

- Diante da ausência de demonstração de que não se
cometeu  determinada  infração  de  trânsito,  deve
prevalecer a legitimidade do auto de infração.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  dar  provimento  ao  recurso  de  apelação,  nos  termos  do  voto  do
Relator, unânime.  

Trata-se de  Apelação Cível interposta pela  Superintendência
de Trânsito e Transportes Públicos – STTP,  desafiando sentença prolatada
pelo Juiz de Direito da  5ª  Vara da  Comarca de Patos,  nos autos da “Ação
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Anulatória de Multa  de  Trânsito  c/c  Indenização por Danos Morais  e
Materiais”  ajuizada  por Reciclatec  Informática  e  Paulino  Agnaldo  da
Silva. 

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/16),  afirmou a  primeira
promovente ter recebido a Notificação nº CT0027783868661, código 6866,
acerca de uma  infração de trânsito consistente no transporte remunerado de
pessoas sem licenciamento, no dia 12 de junho de 2013 às 22:00 horas, na Av.
Marechal Floriano Peixoto, Clipi, Campina Grande, no veículo Uno Mille Fire
Flex, Placa HYF 5368. 

Asseverou que,  no  dia  da  infração,  estava  no  mencionado
automóvel  na Cidade de Recife, quando recebeu um telefonema informando
que sua esposa precisava ser transferida com urgência de Patos para Campina
Grande em virtude de riscos na gestação. 

Informou que, diante da notícia, saiu da Cidade de Recife por
volta das 20:00 horas em direção à Campina Grande, tendo chegado à Clínica,
em que sua esposa se encontrava, por volta das 23:00 horas.  Sustentou ser
desprovida de legalidade a multa de trânsito aplicada, uma vez que no horário
em  que  foi  supostamente  constatada  a  infração,  22:00  horas,  ainda  se
encontrava  na  estrada  e  não  na  Cidade  de  Campina  Grande.  Com  tais
considerações,  pugnou  pela  anulação  da  multa  aplicada,  bem  como  por
indenização por danos morais e materiais. 

Apesar  de  devidamente  citada,  a  parte  promovida  não
apresentou Contestação (fls. 76). 

Termo de Audiência (fls. 81/82). 

Sobreveio,  então, sentença  de parcial procedência (fls. 83/86),
cujo dispositivo transcrevo:

“Sendo assim, julgo procedente, em parte, o pedido
para  condenar  a  promovida  ao  cumprimento  das
seguintes obrigações:
1 - de fazer: anular a multa questionada nos autos
(fls. 26/27);
2  –  dar  dinheiro:  pagamento  aos  autores  de
indenização  por  danos  morais,  no  valor  de  R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para cada um,
com os acréscimos de juros de mora de 1% ao mês e
correção  monetária,  pelo  INPC,  devidos  da
publicação desta sentença.
Fazenda  Pública  isenta  do  pagamento  de  custas
processuais.  Honorários  advocatícios  de  20%  do
valor  da  condenação,  pela  parte  promovida
sucumbente (art. 20, §3º, do CPC).” 

Irresignada,  a  promovida  interpôs  recurso  de  apelação  (fls.
90/106), alegando, em suma, a legalidade do ato administrativo, que a AIT foi
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preenchida em conformidade com o art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro,
bem como a inexistência de danos morais. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 115/119). 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  123),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Ab initio, cumpre registrar que, tendo a decisão sido publicada
quando  da  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  com base  nos
requisitos de admissibilidade deste deve ser realizado o juízo de conhecimento
do  apelo.  Assim  sendo,  uma  vez  preenchidos  os  pressupostos  de
admissibilidade recursal, conheço da apelação. 

Consoante relatado,  os autores ajuizaram a presente demanda
objetivando anular infração de trânsito, ocorrida no dia 12 de junho de 2013 às
22:00 horas, na Av. Marechal Floriano Peixoto, Clipi,  Campina Grande,  no
veículo Uno Mille Fire Flex, Placa HYF 5368,  da  qual foram cientificados
através da Notificação nº CT0027783868661. 

Pois bem.  Como  é cediço,  os atos  administrativos  gozam de
presunção  de  legitimidade  e  de  veracidade,  de  forma  que  a  atuação  da
Administração é presumidamente constituída em consonância com as normas
procedimentais  do  ordenamento jurídico,  respaldando,  a  princípio,  um fato
verídico constatado por um agente público.

Com efeito, os atos administrativos emanam de agentes dotados
de  parcela  do  Poder  Público  e,  por  tal  razão,  revestem-se  de  certas
características  que  os  tornam  distintos  dos  demais  atos  privados,  como  a
imperatividade, a presunção de legitimidade e a autoexecutoriedade.

Essa  circunstância  da  presunção  em  favor  da  Administração
Pública resulta na inversão do ônus de prova em relação à imputação fática e
jurídica aos administrados, aos quais incumbe demonstrar a irregularidade na
formação  do  ato  administrativo,  ou  a  sua  não  correspondência  com  a
realidade.

Tal  lição  é  corrente  na  doutrina  e  na  jurisprudência  pátrias.
Sobre o tema Marçal Justen Filho leciona que:

“A presunção de legitimidade ao ato administrativo
é um instrumento necessário à satisfação dos deveres
inerentes à função administrativa. Como há encargos
impostos ao Estado e fins que deve realizar, tem ele
de dispor de instrumental jurídico compatível.
(...)
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Para  gerar  a  presunção  de  legitimidade,  o  ato
administrativo deverá apresentar um grau mínimo de
aparência  de  perfeição,  indicando  o  cumprimento
das  exigências  e  requisitos  necessários  à  sua
existência.
(…)
Observe-se  que  a  presunção  de  legitimidade  é
relativa, o que equivale a uma inversão do ônus da
prova.  Significa,  portanto,  que  a  Administração
Pública  não  tem  necessidade  de  provar  que  o
conteúdo do ato é  legítimo,  cabendo ao terceiro o
ônus de provar ser ele ilegítimo” (JUSTEN FILHO,
Marçal. Curso de Direito Administrativo. Revista dos
Tribunais: São Paulo, 2014, p. 409-411).

Em situação de aplicação de infração de trânsito, confira-se o
seguinte julgado, em que se pontua a presunção de legitimidade e veracidade
do ato administrativo decorrente de auto de infração de trânsito:

“PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  AUTO  DE
INFRAÇÃO. VERACIDADE E LEGITIMIDADE.
ÔNUS DA PROVA. LAUDO PERICIAL. REEXAME.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
1. O Tribunal local concluiu que 'não há nos autos
qualquer documento que demonstre o contrário do
que  foi  apurado  pela  União  Federal  em  sua
fiscalização,  estando  o  Auto  de  Infração  apoiado
pela  presunção  de  legitimidade  e  veracidade.
Embora esta presunção seja juris tantum, a apelante
não se desincumbiu do ônus de provar o contrário,
deixando de atender à regra do art. 333, I do CPC'
2.  Não  há  como  aferir  eventual  violação  dos
dispositivos infraconstitucionais apontados sem que
se abram as provas ao reexame, o que é vedado pelo
teor da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”
(STJ - AgRg no AREsp: 655639 RJ 2015/0013504-0,
Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento: 19/03/2015,  T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 25/03/2015) - (grifo nosso).

No caso  em disceptação,  o  autor,  apesar  de afirmar que não
cometeu a infração de trânsito sob o fundamento de que sequer se encontrava
em Campina Grande no horário mencionado da autuação, não colacionou aos
autos provas de suas alegações. 

Com  efeito,  o  autor  limitou-se  a  juntar  cópia  do  processo
administrativo  junto  ao  promovido  e  uma  declaração  subscrita  por  uma
supervisora  da  Clínica,  Pronto Socorro Infantil  e  Hospital  Geral  –  CLIPSI
encartada às  fls.  25 não se revela  suficiente  para corroborar  as afirmações
autorais, uma vez que apenas declara que o segundo promovente esteve na
unidade  hospitalar  no  dia  12/06/2013  às  23:15  horas,  nada  esclarecendo
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quanto ao horário da infração. 

Nesse  contexto,  verifica-se  a  fragilidade  das  provas
colacionadas aos autos, as quais são inaptas a desconstituir a presunção de
legitimidade da infração de trânsito. 

Assim, não logrou êxito o autor, ora apelado, em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito,  nos  termos do art.  333,  I,  do Código de
Processo Civil. 

Ressalte-se que o ônus da prova do autor, no caso em apreço, é
acentuado, pois visa a desconstituição de ato administrativo, que, conforme já
explanado,  goza  do  atributo  da  presunção  de  legitimidade.  Destarte,
inexistindo  comprovação  cabal  de  qualquer  vício  que  aquebrante  tal
presunção,  impossibilitado  resta  a  sua  invalidação,  motivo  pelo  qual  a  r.
sentença deve ser reformada para julgar improcedente a demanda. 

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. 

Em face  da  modificação  do  julgado,  condeno  os autores ao
pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da parte promovida,
estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do
Código  de  Processo  Civil  de  2015,  observando-se  a  suspensão  da
exigibilidade em face da gratuidade judicial concedida.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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