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Promovente : Manuely Miranda Cavalcante.
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1º Promovido: Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba
Procurador : João Gustavo Oliveira da Silva – OAB/PB nº 13.188.
2º Promovido: Leonardo Lucena de Castro.

REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  ANULATÓ-
RIA C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  AJUIZA-
MENTO EM FACE DE ÓRGÃO DIVERSO DA-
QUELES  RESPONSÁVEIS  PELAS  AUTUA-
ÇÕES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAU-
SAM  ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. PRECE-
DENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS-
TIÇA. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO ART.
485, INCISO VI, DO NOVO CÓDIGO DE PRO-
CESSO CIVIL. EXTINÇÃO DA DEMANDA DE
PRIMEIRO  GRAU  SEM  RESOLUÇÃO  DE
MÉRITO. PROVIMENTO DA REMESSA. 

-  A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já
teve a oportunidade de consolidar o entendimento no
sentido de ser ilegítimo o DETRAN para figurar no
polo passivo de ação que questiona multa de trânsito
lavrada por outro órgão (STJ, Segunda Turma, EDcl
no REsp 1463721/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, DJe 28/10/2014).

-  Uma  vez  verificada  a  pretensão  de
anulação/transferência  de  pontuação  decorrente  de
autos  de  infrações  lavrados  por  outros  órgãos  de
execução,  revela-se  ilegítimo  para  figurar  no  polo
passivo  da  demanda  o  Departamento  Estadual  de
Trânsito do Estado da Paraíba (DETRAN/PB).
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- Uma vez constatada a ausência de legitimidade da
parte para figurar no polo passivo da demanda, deve
ser extinto o processo sem resolução de mérito, em
conformidade  com  o  art.  485,  inciso  VI,  do  Novo
Código de Processo Civil.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, dar provimento à remessa necessária, nos termos do voto do
relator, unânime.

Trata-se  de  Remessa  Oficial  encaminhada  pelo  Juízo  da  3ª
Vara da Fazenda Pública de Campina Grande nos autos da “Ação Anulatória
c/c Obrigação de Fazer” ajuizada por Manuely Miranda Cavalcante em face
do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba – DETRAN. 

Na peça de ingresso (fls. 02/09),  narrou a promovente ter sido
proprietária de um “veículo Citroen/C3GLX 1.4 FLEX, cor preta, ano 2011,
Placa NPZ 6429/PB, Chassi 935FCKFVYBB533127”, o qual foi alienado, em
fevereiro de 2012, à concessionária Orly Critroen, que revendeu o automóvel
ao Sr. Leonardo Lucena de Castro. 

Asseverou que foi surpreendida com notificações de trânsito,
relativas às infrações ocorridas nos dias 08/12/2012, 14/11/2012 e 27/11/2012,
quando não era mais proprietária do veículo, tendo o novo proprietário pago as
referidas multas. 

Contudo,  posteriormente,  recebeu  uma  notificação  do
DETRAN/PB informando que,  em decorrência  de Processo Administrativo,
houve  a  suspensão  do  seu  direito  de  dirigir  no  período  de  17/05/2013  a
16/06/2013. Com tais considerações, pugnou, em sede de tutela antecipada,
pela  suspensão  das  pontuações  que  lhe  foram  atribuídas  e  que  não  fosse
aplicada a  penalidade de retenção da Carteira  Nacional  de Habilitação.  No
mérito, requereu que o DETRAN fosse compelido a proceder a “transferência
de pontuação para o segundo demandado” (fls. 08).

Revelia do segundo promovido decretada (fls. 25).

Contestação  apresentada  pelo  Departamento  de  Trânsito  (fls.
35/51), arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva e incompetência da
Justiça Estadual. No mérito, sustentou o descumprimento do art. 134 do CTB,
que imputa ao alienante o dever de comunicar ao órgão de Trânsito, no prazo
de trinta dias, a transação. 

Réplica Impugnatória (fls. 70/72).

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  (fls.  86/90.),  cujo
dispositivo:
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“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do
Código  de  Processo  Civil/2015,  JULGO
PROCEDENTES  OS  PEDIDOS  formulados  na
Inicial e CONDENO o Detran/PB a providenciar:
(1)  a  ANULAÇÃO  de  pontuação  atribuída  ao(à)
demandante,  pela prática das infrações de trânsito
detalhadas na petição exordial. No ponto, concedo a
antecipação  dos  efeitos  da  tutela  requerida  e,  por
conseguinte,  determino  o  cumprimento  desta
decisão,  no prazo de 30 (trinta)  dias,  a  contar  da
intimação.
(2)  a  TRANSFERÊNCIA  da  pontuação
correspondente às infrações em análise ao segundo
réu Leonardo Lucena de Castro.”

Em virtude do decurso do prazo sem a interposição de recurso
voluntário (fls.  106), foram os autos remetidos ao Tribunal de Justiça para
apreciação do reexame necessário.

 
O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,

opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
108/110).

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
reexame, passando a analisar as respectivas razões.

Na  hipótese  dos  autos,  verifica-se  que  a  autora  afirma  ter
sofrido  pontuações  referentes  às  infrações  de  trânsito  ocorridas  nos  dias
08/12/2012, 14/11/2012 e 27/11/2012, quando não era mais proprietária do
veículo, tendo, inclusive, sofrido a penalidade de suspensão dos direitos de
dirigir  no  período  de  17/05/2013  a  16/06/2013.  Com  tais  considerações,
pugnou pela “transferência de pontuação para o segundo demandado” (fls.
08). 

- Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do DETRAN/PB

Consoante relatado, o  Departamento  Estadual  de  Trânsito  do
Estado da Paraíba (DETRAN/PB) alegou, em preliminar de contestação, sua
ilegitimidade passiva para figurar na presente “Ação Anulatória c/c Obrigação
de Fazer” ajuizada por Manuely Miranda Cavalcante. Para tanto, destaca que a
legitimidade  para  figurar  no  polo  passivo  de  tal  demanda  é  dos
correspondentes  órgãos  autuadores,  no  caso  o  Departamento  Nacional  de
Infraestrutura de Transportes - DNIT e a Polícia Rodoviária Federal - PRF. 

Com  efeito,  as  infrações  que  ocasionaram  as  pontuações
questionadas nos presentes autos, identificadas sob os códigos E002981649,
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E002513980  e  R245835814  foram  autuadas,  respetivamente,  pelo
Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  e  Transportes  e  pela  Polícia
Rodoviária Federal (fls. 15/17). 

Nenhuma delas foi autuada pelo órgão estadual de trânsito, cuja
atuação se restringiu à contabilidade dos pontos atribuídos à autora, aplicando
a sanção de suspensão, em estrita consonância com o dever legal que lhe é
atribuído, mediante observância do art. 3º, inciso I, da Resolução nº 182/2005
do CONTRAN.

Ora,  resta claro que a  pretensão de anulação/transferência  de
pontuação deve ser dirigida contra o órgão responsável pela correspondente
autuação,  dotado  de  competência  para  a  aplicação  das  multas  que  são
atribuídas à suposta infratora.

A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  teve  a
oportunidade  de  consolidar  o  entendimento  no  sentido  de  ser  ilegítimo  o
DETRAN para figurar no polo passivo de ação que questiona multa de trânsito
lavrada por outro órgão. Confiram-se os arestos:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS
COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.  MULTA  DE
TRÂNSITO.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO
DETRAN/RS.  DISCUSSÃO  A  RESPEITO  DE
INFRAÇÃO AUTUADA POR OUTRO ÓRGÃO.
1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que o
DETRAN  é  parte  ilegítima  para  figurar  no  pólo
passivo  de  ação  em  que  se  questiona  multa  de
trânsito lavrada por outro órgão. Precedente: REsp
676.595/RS,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
19/08/2008, DJe 16/09/2008.
2. Agravo regimental não provido”.
(STJ,  EDcl  no  REsp  1463721/RS,  Rel.  Ministro
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)

“ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA  DOS  DETRANS.  DISCUSSÃO  QUE
VERSA UNICAMENTE SOBRE A APLICAÇÃO DE
PENALIDADES  POR  INFRAÇÕES  AUTUADAS
POR  OUTROS  ÓRGÃOS.  SÚMULA  7-STJ.
ATRIBUIÇÃO  DE  NOVAS  CONSEQÜÊNCIAS  A
FATOS  CONSTATADOS  NA  DECISÃO
RECORRIDA. POSSIBILIDADE.
1.  Na  discussão  acerca  de  eventuais  vícios  no
processo administrativo relacionado ao cometimento
de  infrações  no  trânsito  e  posterior  aplicação das
penalidades  cabíveis,  deverão  figurar  no  pólo
passivo os órgãos responsáveis pela autuação.
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2. A simples atribuição aos fatos já constatados nos
autos de conseqüências jurídicas diferentes das que
foram  determinadas  pelo  Tribunal  a  quo  não
caracteriza  reexame  do  conjunto  fático-probatório
dos autos, restando afastada a aplicação da Súmula
7 deste Tribunal.
Precedentes.
3. Recurso especial provido”.
(STJ,  REsp  676.595/RS,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 19/08/2008, DJe 16/09/2008).

Assim  sendo,  uma  vez  verificada  a  pretensão
anulatória/transferência  de  pontuação  decorrente  de  infrações  de  trânsito
lavradas por outros órgãos de execução, revela-se ilegítimo para figurar no
polo passivo da demanda o Departamento Estadual de Trânsito do Estado da
Paraíba (DETRAN/PB).

Em se constatando uma hipótese de extinção do processo sem
resolução de mérito, ante a ausência de legitimidade de parte promovida, há de
se acolher a preliminar arguida em sede de contestação, motivo pelo qual deve
ser dado provimento ao reexame necessário. 

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao reexame necessário,
para ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida em
contestação pelo  DETRAN/PB, e, por conseguinte, extingo o processo sem
resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Novo Código
de Processo Civil. 

Em  virtude  da  modificação  do  julgado,  inverto  os  ônus
sucumbenciais estipulados na sentença recorrida. 

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  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,06 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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