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REMESSA NECESSÁRIA.  AÇÃO  DECLARATÓRIA DE
NULIDADE  DE  ATO  ADMINISTRATIVO  CUMULADA
COM  RESSARCIMENTO.  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO.
IMPOSIÇÃO  DE  MULTA.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA
DUPLA NOTIFICAÇÃO.  NULIDADE.  ARTIGO  373,  II,
DO  CPC.  SÚMULAS  127  E  312,  DO  COLENDO  STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.  DESPROVIMENTO DO
RECURSO. ART. 932, IV, “A”, DO CP.

-  O sistema de imputação de sanção pelo Código de Trânsito
Brasileiro prevê duas notificações, a saber: a primeira referente
ao cometimento da infração e a segunda inerente à penalidade
aplicada,  desde  que  superada  a  fase  da  defesa  quanto  ao
cometimento, em si, do ilícito administrativo. Ausente qualquer
delas, impossível se ter como regularmente notificado o infrator,
nos termos, inclusive, da Jurisprudência pátria dominante.

-  Súmula  127 do STJ:  “É ilegal  condicionar  a  renovação  da
licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não
foi notificado”;

-  Súmula  312  do  STJ:  “No  processo  administrativo  para
imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações
da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

Vistos e etc.,

Trata-se de Remessa Necessária em decorrência da sentença  de
fls. 95/101 que julgou procedente o pedido formulado na ação anulatória de multa c/c
pedido de tutela antecipada proposta por Kallio Ferreira Macedo Brandão em desfavor
do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba – DETRAN/PB.



Na sentença, o magistrado a quo declarou a nulidade do auto de
infração AIT 02046263-1, determinando ao promovido que retirasse de seu banco de
dados  a  punição  aplicada  com  base  no  AIT  02046263-1,  procedendo  à  imediata
renovação da  Carteira  Nacional  de  Habilitação  do autor,  confirmando os  termos  da
tutela  antecipada.  O  promovido  foi  ainda  condenado  ao  pagamento  dos  honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Conforme  cópia  do  ofício  de  fls.  104/105,  foi  realizado  o
cancelamento do auto de infração e da respectiva pontuação na CNH do autor. 

Não  houve  interposição  de  recurso  voluntário,  conforme
certidão de fl. 106.

A d.  Procuradoria-Geral  de Justiça emitiu  parecer  sem cunho
meritório,  pugnando  apenas  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem  manifestação  de
mérito, porquanto ausente, neste ponto, interesse que recomende a sua intervenção (fls.
112/113). 

É o relatório. 

Decido.

Cuida-se de Ação Anulatória de multa de trânsito ajuizada por
Kallio Ferreira Macedo Brandão em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito da
Paraíba – DETRAN/PB. Na inicial, aduz o autor, em suma, que quando foi realizar a
primeira  renovação  de  sua  CNH,  foi  informado  e  que  não  poderia  receber  tal
documento, uma vez que havia multa em sua “permissão para dirigir” em virtude de
infração cometida nos termos do art. 181, III do CTB, a qual acarretaria ao promovente
05 pontos na CNH.

Tal  infração teria  ocorrido  em 17/05/2010,  portanto,  antes  da
emissão da CNH definitiva do autor e sem que este tenha sido notificado do auto de
infração, como determina o Código de Trânsito. Por tal motivo, não pôde renovar sua
habilitação e ainda foi tolhido do direito de dirigir. Requereu a imediata renovação da
carteira nacional de habilitação e retirada da multa, com respectiva pontuação.

O magistrado a quo julgou procedente o pedido para declarar a
nulidade do auto de infração AIT 02046263-1, determinando ao promovido que retirasse
de seu banco de dados a punição aplicada com base no AIT 02046263-1, procedendo à
imediata  renovação  da  Carteira  Nacional  de  Habilitação  do  autor,  confirmando  os
termos  da  tutela  antecipada.  O  promovido  foi  ainda  condenado  ao  pagamento  dos
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais). ocorre que o sem que
nenhum De  início,  compulsando-se  os  autos  e  analisando-se  a  casuística  posta  em
deslinde,  urge adiantar que a presente remessa não merece provimento,  porquanto a
sentença  guerreada  se  afigura  irretocável,  estando,  inclusive,  em  consonância  com
súmulas do STJ.

Assim,  a  controvérsia  em  tela  gira  em  torno  da  falta  de
notificação a respeito da infração.



No  tocante  à  necessidade  de  notificação  das
infrações/penalidades, destarte, essencial aduzir que a própria Constituição de 1988, em
seu art. 5º, LIV, garante que ninguém será privado da liberdade ou seus bens sem o
devido processo legal. Entre estas regras, decorrentes diretas do devido processo legal,
tem-se o princípio do contraditório ou da ampla defesa,  previsto no inciso seguinte,
dispondo que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral  são  assegurados  o  contraditório  e  ampla  defesa,  com meios  e  recursos  a  ela
inerentes.

No caso presente, o que o se observa, in casu, é que não houve a
devida notificação que garantisse ao autor o direito de se defender da imputação que lhe
pesava. Nesse diapasão, vislumbra-se nos autos que o promovente, de fato, não fora
devidamente  cientificado  acerca  da  infração  declarada  nula,  inviabilizando
completamente seu direito de discutir administrativamente tal penalidade.

Portanto,  não  subsistindo  dúvidas  acerca  da  ausência  de
notificação do condutor/proprietário, urge ressaltar que a matéria aqui discutida já se
encontra sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça, que editou as Súmulas
127 e 312, as quais dispõem, respectivamente:

Súmula 127, STJ: É ilegal condicionar a renovação da licença
de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.

Súmula 312, STJ: No processo administrativo para imposição
de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da
pena decorrente da infração.

Sob referido prisma, consagrando o devido processo legal, assim
como as garantias à ampla defesa e ao contraditório, o sistema de imputação de sanção
pelo Código de Trânsito Brasileiro prevê duas notificações, a saber: a primeira referente
ao  cometimento  da  infração e  a  segunda inerente  à  penalidade  aplicada,  desde  que
superada  a  fase  da  defesa  quanto  ao  cometimento,  em si,  do  ilícito  administrativo.
Ausente qualquer delas, impossível se ter como regularmente notificado o infrator, em
conformidade com o entendimento  preconizado,  inclusive,  no art.  282,  do CTB,  in
verbis:

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.

Ressalte-se,  inclusive,  que  o  ônus  quanto  à  demonstração  da
dupla  notificação  cabe  à  promovida  (CPC,  art.  373,  II),  sendo  impossível  ao
promovente a prova de fato negativo

Nesse norte, tem perfilhado a Jurisprudência dominante do STJ:

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E
535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DE TRÂNSITO. AUTO
DE  INFRAÇÃO.  DUAS  NOTIFICAÇÕES.  COMPROVADAS.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. […] 3. O acórdão impugnado concluiu:
conforme se pode inferir dos documentos acostados aos autos, houve



a  expedição  de  duas  notificações.  Foi  perfectibilizada  a  primeira
notificação  ao  autor,  concedido  prazo  de  quinze  dias  para  a
apresentação  de  defesa  e  somente  depois  houve  a  expedição  da
segunda notificação. Diante disso, não há falar em afronta à ampla
defesa, tampouco em ilegalidade do procedimento adotado (e-STJ fl.
171).  […]  5.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  AREsp
110.456/RS,  Rel.  Min.  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,
12/06/2012, DJe 20/06/2012).

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MULTA DE TRÂNSITO.
PROCESSO  ADMINISTRATIVO.  NECESSIDADE  DE  DUPLA
NOTIFICAÇÃO.  SÚMULA  312/STJ.  HIPÓTESE  DE  AUTUAÇÃO
EM  FLAGRANTE.  DESNECESSIDADE  DE  POSTERIOR
NOTIFICAÇÃO  DA  LAVRATURA  DO  AUTO  DE  INFRAÇÃO.
VALIDADE  PARA  FINS  DE  DEFESA  PRÉVIA.  INFRAÇÃO  DO
CONDUTOR  E  DO  PROPRIETÁRIO.  AUSÊNCIA  DE
DIFERENCIAÇÃO.  NECESSIDADE  DE  EXAME  DE  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É entendimento pacífico na
doutrina  e  na  jurisprudência  do  STJ  que  o  procedimento
administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve
englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura
do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias
para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da
aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito,  entendimento
sintetizado na Súmula  312/STJ.  2.  Contudo,  havendo autuação em
flagrante,  torna-se  desnecessária  a  primeira  notificação,  já  que  o
infrator  é  cientificado  pessoalmente  no  momento  da  infração,
abrindo-se, desde logo, ao recorrente a oportunidade de apresentação
de defesa prévia. 3. O Tribunal a quo concluiu que houve notificação
em  flagrante  no  auto  de  infração  e  nada  mencionou  acerca  da
natureza  da  infração.  Não  se  pode  analisar  as  alegações  do
recorrente - seja para admitir a falta de advertência quanto à defesa
prévia,  seja  para  reconhecer  que  a  infração  diz  respeito
exclusivamente  ao  veículo,  de  modo  que  seria  necessária  a
notificação do proprietário acerca da autuação do condutor  -  por
pressupor o reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância
superior conforme teor da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental
não  provido.  (AgRg  REsp  1246124/RS,  Rel.  Min.  BENEDITO
GONÇALVES, 1ª TURMA, 01/03/2012).

Seguindo tal linha, emerge a Jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO
LIMINAR.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  E
INCOMPETÊNCIA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  AQUISIÇÃO  DE  CNH
PROVISÓRIA  -  REQUERIMENTO  DA  CNH  DEFINITIVA.
INDEFERIMENTO  PELO  DETRAN.  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO.
INEXISTÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO  DA  INFRAÇÃO  E  DE
PROCESSO  ADMINISTRATIVO.  COAÇÃO  AO  DIREITO  DO
IMPETRANTE. VIOLAÇÃO AO CTB. NECESSIDADE DE DUPLA
NOTIFICAÇÃO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONDENAÇÃO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA. ACOLHIMENTO. SÚMULA 105 DO STJ E 512 DO



STF.  PROVIMENTO  PARCIAL AO  RECURSO.  -  "É  entendimento
pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento
administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve
englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura
do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias
para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da
aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito." - Súmula 105,
STJ: "Na ação de mandado de segurança não se admite condenação
em  honorários  advocatícios."  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00012320820158150041,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 15-02-2018) 

Diante  dessas  circunstâncias,  constata-se  que  agiu
acertadamente o juízo a quo, devendo ser mantida a sentença de fls. 95/101.

Por  fim,  anote-se  que  o  Relator  poderá  negar  provimento  a
recurso contrário a Súmula dos Tribunais Superiores ou do próprio Tribunal, nos termos
do art. 932, IV, “a” do novo CPC.

Art. 932.  Incumbe ao relator:
[…] 
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de

Justiça ou do próprio tribunal;

Isso  posto,  considerando  a  ausência  de  dupla  notificação,
bem assim o que dispõe o art. 932, IV, “a”, do CPC, nego provimento ao recurso
apelatório.

P.I.

João Pessoa, 25 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Relator 
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