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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0027687-86.2011.815.2001

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz convocado

Apelante: José Pereira Leite – Adv. Jose Jurandy Queiroga Urtiga (OAB-
PB 17.680) 

Apelado: DETRAN-PB Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba – 
Simão Pedro do Ó Porfírio (OAB-PB 17.208)

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MATERIAL  E  MORAL.  SUPOSTA
DEMORA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO PARA
REGULARIZAR  A  LIBERAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  RECURSO.
VEÍCULO  APREENDIDO  PELO  ÓRGÃO  DE
TRÂNSITO  DO  ESTADO.  AUSÊNCIA  DE
PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO HÁ
LONGOS ANOS.  DIVIDA  E  APREENSÃO QUE
ESTÃO  SENDO  DISCUTIDAS  EM  OUTRAS
DEMANDAS JUDICIAIS. ÔNUS DA PROVA AO
AUTOR.  ATO  ILÍCITO  QUE  NÃO  FOI
COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE
DANO  MATERIAL  E  MORAL.
DESPROVIMENTO DO APELO.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do
autor a prova dos fatos constitutivos do seu
direito, e do réu a prova dos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito daquele.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
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do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

José Pereira Leite interpôs apelação contra o DETRAN-PB
Departamento  Estadual  de  Trânsito  da  Paraíba hostilizando  a
sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca
da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
e Materiais, julgou improcedente o pedido.

Do histórico dos fatos, verifica-se que o Apelante ajuizou a
demanda buscando impor à Autarquia de trânsito a obrigação de liberar o
seu  veículo  apreendido,  bem  assim  as  guias  necessárias  para  a
regularização do débito, e reparação civil por danos material e moral.

Na sentença (fls. 39/41), a Magistrada, ao fundamento de
que restou demonstrado que a apreensão do veículo se deu pela ausência
de pagamento da taxa  de licenciamento,  na forma do art.  230,  V,  do
Código  de  Trânsito  Nacional  e  que  os  danos  alegados  ensejam  mero
aborrecimento,  não  tendo  sido  comprovado  constrangimento  ou
humilhação  a  ensejar  dano  extrapatrimonial,  julgou  improcedente  o
pedido, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios,
por ser a parte beneficiária da assistência gratuita.

Nas  razões  recursais  (fls.  45/52),  o  Apelante  alegou que
teve  seu  veículo  apreendido  por  ausência  de  recolhimento  do
licenciamento e que seus pedidos de liberação do veículo e guias para
quitação do débito nunca foram atendidas pelo DETRAN-PB, estando no
prejuízo por não usufruir do seu automóvel.

Aduziu  que  o  ato  omissivo  do  Órgão  de  trânsito  enseja
reparação  civil  por  danos  materiais  e  morais,  visto  que  encontra-se  a
longo  tempo  apreendido,  sofrendo  desgaste  e  sem  a  manutenção
adequada.

Pugnou pelo provimento do recurso para que fosse julgados
procedentes os pedidos.

Contrarrazões oferecidas (fls. 56/61).
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A Procuradoria de Justiça, com vista dos autos (fls. 69/71),
emitiu  Parecer  indicando  o  prosseguimento  do  feito  em  seu  caminho
natural, por entender que inexiste hipótese de intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

Sentença publicada em 15 de janeiro de 2016, portanto s
submete aos regramentos do CPC/1973.

Conheço  o  recurso,  porquanto  presentes  os  requisitos  de
admissibilidade recursal.

Busca  o  recorrente  a  reforma  da  sentença  que  julgou
improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em
razão da apreensão do seu veículo e demora o órgão de trânsito para
liberação.

Alegou  que  seu  pedido  administrativo  para  regularizar  a
documentação  jamais  foi  atendido  pelo  DETRAN-PB  e  em  face  dessa
irregularidade cominou com apreensão do veículo com base no art. 230 do
Código Brasileiro de Trânsito,  conforme Comprovante de Apreensão (fl.
13).

Todavia, conforme demonstrado nos autos, o Recorrente não
regularizava o licenciamento há dez anos, ou seja, desde o ano de 2001, e
teve seu veículo apreendido no dia 27/11/2009.

Também  restou  demonstrado  que  tramita  uma  ação
ordinária  de  cobrança  da  Autarquia  Estadual  contra  o  Recorrente,
buscando  os  pagamentos  que  estão  em  atraso,  visto  que  negociou  a
dívida e apresentou um cheque, o qual, segundo a Recorrida, não tinha
provisão de fundos, processo n.º 200.2002.010641-1, doc. fls. 31/33, e
um mandado de segurança contra o DETRAN-PB consulta fl.31.

Desta  forma,  não  restou  demonstrada  a  arguição  do
Recorrente  de  que  o  requerimento  administrativo,  devidamente
protocolado, não foi atendido, haja vista que as razões da apreensão do
veículo  são  outros,  os  quais  foram  ocultados  pelo  Autor/Recorrente,
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inclusive  no  recurso  sequer  faz  menção  de  que  existem  demandas
judiciais discutindo a dívida e a apreensão do veículo.

Dispõe o art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 230. Conduzir o veículo:
V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa - remoção do veículo;

Nesse  particular,  o  Recorrente  não  nega  que  estava
inadimplente com o licenciamento e o art. 230 do CTN deixa claro que a
falta de pagamento do licenciamento autoriza a apreensão do veículo, o
enquadramento  do  condutor  por  infração  gravíssima  e  a  remoção  do
veículo.

Portanto,  cabia  ao  Apelante  a  comprovação  dos  fatos
constitutivos do seu direito, nos termos do Art. 373, II, do CPC/2015, de
que a demora para regularização, possibilidade do pagamento e liberação
do veículo foi exclusiva do Órgão de trânsito, o que não foi demonstrado
nos  autos,  visto  que  ocultou  a  existência  de  demandas  judiciais
questionados a inadimplência e apreensão do veículo.

Art. 373, II, do CPC/2015.
É ônus do autor a prova dos fatos constitutivos do seu
direito,  e  do  réu  a  prova  dos  fatos  impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito daquele.

Portanto, diante das alegações e documentos apresentados
pela Autarquia de Trânsito, relativa à inadimplência do licenciamento por
quase dez anos, existência de ação de cobrança por haver apresentado
cheque sem provisões de fundos  (fls. 31/33) e ausência de impugnação
do  Autor  relativo  a  tais  fatos,  não  vislumbro  razões  plausíveis  para
reforma da sentença.

Ante o exposto, nego provimento à Apelação, mantendo
a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador
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Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Saulo  Henriques  de  Sá  e

Benevides,  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  o

Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque)

–  Relator  e  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz  convocado  para

substituir  a  Excelentíssima Senhora  Desembargadora  Maria  das  Graças

Morais Guedes).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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