
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0015342-83.2014.815.2001.
Origem : 4ª Vara da Fazenda Pública da  Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Estado da Paraíba.
Procurador : Paulo Barbosa de Almeida Filho.
01 Embargado : Hamilton de Sousa Neves Filho.
Advogado : Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva (OAB/PB n° 

11.589).
02 Embargado : Departamento Estadual de Trânsito do Estado da 

Paraíba.
Procurador : Hyanara Torres Tavares de Souza (OAB/PB n° 16.365).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA
OFICIAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
PROVA  DE  ALIENAÇÃO  DE  VEÍCULO
AUTOMOTOR EM MOMENTO ANTERIOR
À  PRÁTICA  DAS  INFRAÇÕES.
INTERPRETAÇÃO  DO  ART.  134  DO  CTB.
OMISSÃO  DO  JULGADO.  OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  DO
ESTADO  DA  PARAÍBA.
RESPONSABILIDADE  DO  ÓRGÃO  DE
TRÂNSITO  PELA  FISCALIZAÇÃO,
AUTUAÇÃO,  NOTIFICAÇÃO  E
PENALIZAÇÃO  POR  INFRAÇÃO.
AUTARQUIA  DOTADA  DE AUTONOMIA
ADMINISTRATIVA  E  FINANCEIRA.
ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

 Os  embargos  de  declaração  têm  cabimento
apenas  nos  casos  de  obscuridade,  contradição ou
omissão, não se prestando ao reexame do julgado,
e, inexistindo quaisquer destas hipóteses, impõe-se
a sua rejeição.
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-  O  Detran/PB  é  entidade  autárquica  com
personalidade  jurídica  própria,  dotada  de
autonomia administrativa e financeira. Além disso,
é  dele  a  responsabilidade  pela fiscalização,
autuação, notificação e penalização por infração de
trânsito, não havendo ingerência do Estado quanto
a tais matérias. 

- Considerando a existência de omissão no julgado,
há  de  se  enfrentar  e,  em  seguida,  acolher  a
preliminar de  ilegitimidade passiva invocada pelo
Estado do Paraíba, para o fito de excluí-lo da lide.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA  a  Segunda Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,
acolher os embargos com efeitos infringentes, à unanimidade, nos termos
do voto do relator.

Trata-se de  Embargos de Declaração opostos pelo  Estado
da  Paraíba inconformado  com  o  acórdão  (fls.  144/152),  que  negou
provimento  à  Remessa  Oficial  encaminhada  pelo  Juízo  da  4ª  Vara  da
Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital,  nos  autos  do  Mandado  de
Segurança impetrado por Hamilton de Sousa Neves Filho em face de ato
reputado  ilegal  e  abusivo  praticado  pelo  Diretor  do  Departamento  de
Trânsito do Estado da Paraíba e em face do Estado da Paraíba.

Em  suas  razões,  o  Estado  da  Paraíba  alega  que  houve
omissão  no  julgado  quanto  a  sua  ilegitimidade  passiva  arguida  na
manifestação às fls. 60/62.

Assevera que a legitimidade para figurar no polo passivo da
lide, ainda que como pessoa jurídica interessada, é do DETRAN, tendo em
vista que a tal autarquia cabe a responsabilidade pela autuação e registro das
infrações de trânsito.

Ressalta que “não nutre interesse no feito, à luz do art. 7º, II,
da  Lei  n°  12.016/09,  uma  vez  que  o  DETRAN possui  quadro  jurídico
próprio,  sendo  este  o  órgão  de  representação  judicial  a  que  alude  o
referido dispositivo legal”. 

Pleiteia, assim, pelo acolhimento do recurso e a modificação
do acórdão, para que o Estado da Paraíba seja excluído do feito.

Devidamente intimado, o embargado ofertou contrarrazões às
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fls. 163/168.

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço dos
aclaratórios.

Nos termos do art.  1.022 do Código de Processo Civil  de
2015,  são cabíveis  embargos de  declaração quando houver,  em qualquer
decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser
corrigido.  Desse  modo,  pressupõe para  sua  interposição,  por  exemplo,  a
falta  de  clareza  na  redação  e  a  possibilidade  de  eventualmente  permitir
duplo sentido na interpretação, bem como a omissão sobre ponto essencial
ao deslinde da demanda. Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se
o texto, de forma a que seja amplamente entendido o respectivo teor.

Analisando  detidamente  o  caderno  processual,  constatei
assistir razão ao embargante, uma vez que não fora analisada a preliminar
de ilegitimidade passiva arguida em suas primeiras declarações nos autos
(fls. 60/62).

Pois bem.

Defende o Estado da Paraíba sua ilegitimidade passiva,  in
casu,  por ser do DETRAN a responsabilidade pela autuação e registro das
infrações  de  trânsito,  ressaltando,  ainda,  que  a  referida  autarquia  tem
representação jurídica própria. 

Como  é  por  demais  sabido,  o  direito  de  ação  pode  ser
submetido a condições por parte do legislador ordinário. Assim, o exercício
de tal direito depende do preenchimento dos requisitos essenciais para que
legitimamente se possa exigir, na espécie, o provimento jurisdicional, tendo
em vista que, ausente uma das condições da ação, independentemente de
seu conteúdo probatório, o processo será extinto, nos termos do art. 485,
inciso VI, do CPC. 

Uma  das  condições  da  ação  centra-se  na  legitimidade  de
parte, que se refere ao aspecto subjetivo da relação jurídica processual. Ao
abordar o conceito de ilegitimidade, Humberto Theodoro Jr., assevera:

“Legitimidade  para  a  causa  (legitimatio  ad
causam)  é  a qualidade para  agir  juridicamente,
como autor, ou réu, por ser, a parte, o sujeito ativo
ou  passivo  do  direito  material  controvertido  ou
declaração que se pleiteia. Para que se verifique a
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legitimação  ad  causam  é  necessário  que  haja
identidade entre o sujeito da relação processual e
as pessoas a quem ou contra quem a lei concede
ação.”  (Pedro  Batista  Martins). (In.  Código  de
Processo Civil Anotado, Forense, p. 3).

Complementa, ainda, o doutrinador:

“Legitimados ao processo são os sujeitos da lide,
isto  é,  os  titulares  dos  interesses  em conflito.  A
legitimação  ativa  caberá  ao  titular  do  interesse
afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do
interesse que se opõe ou resiste à pretensão”. 

Ademais,  para  a  teoria  da  asserção,  o  magistrado,  ao
examinar as condições da ação, deve levar em consideração apenas aquilo
que foi exposto inicialmente pelo demandante, admitindo provisoriamente a
veracidade  da  narrativa  do  autor  na  inicial,  deixando  para  o  exame  de
mérito, a constatação daquilo que se afirmou na peça vestibular.

Logo,  uma  vez  recebida  a  exordial,  o  juiz,  verificando  a
presença das condições da ação à luz do que afirmou o autor (in status
assertionis),  o  processo  já  estará  apto  ao  exame  do  mérito.  Assim,  na
hipótese do juiz, com base no apurado na instrução probatória, verificar “a
ausência de uma das condições da ação”, pois a narrativa exposta pelo autor
na inicial não correspondia à verdade, ele não mais decretará a carência da
ação, mas sim julgará a causa pelo exame do mérito, pois aquilo decidido
com base nos elementos probatórios carreados aos autos já constitui matéria
de mérito.

Pois bem.  In casu,  o ora embargado impetrou mandado de
segurança em face do  Diretor do Departamento de Trânsito do Estado da
Paraíba  e  em  face  do  Estado  da  Paraíba,  requerendo  a  concessão  da
segurança  “para anular as infrações de trânsito sob o n° FTS0122053 e
A020654915,  tendo  em  vista  a  comprovação  da  responsabilidade  de
terceiro,  ordenando  ao  DETRAN/PB  que  retire  do  prontuário  do
impetrante os respectivos pontos”.

No entanto, é cediço que o DETRAN/PB foi transformado,
pela  Lei  3.848,  de  15  de  junho  de  1976, em  entidade  autárquica  com
personalidade  jurídica  própria,  dotada  de  autonomia  administrativa  e
financeira.  Além  disso,  é  dela  a  responsabilidade  pela fiscalização,
autuação, notificação e penalização por infração de trânsito, não havendo
ingerência do Estado quanto a tais matérias. 

Assim,  à  luz  das  afirmações  deduzidas  na  petição  inicial,
considerando que a autora não individualizou qualquer conduta atribuível ao
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ente estatal, entendo que o Estado da Paraíba não detém legitimidade para
figurar no polo passivo da presente demanda, pois não cabe a ele suportar as
consequências da demanda.

Dessa  forma,  impõe-se  o  reconhecimento  da  ilegitimidade
passiva invocada pelo Estado do Paraíba, para o fito de excluí-lo da lide.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  ACOLHO  os  Embargos
Declaratórios com efeitos infringentes, para o fim de sanar a obscuridade
apontada  e,  via  de  consequência,  acolho  a  preliminar  de  ilegitimidade
passiva do Estado da Paraíba, julgando extinto o processo em relação ao
ente estatal, com fulcro no artigo 485, VI, CPC. 

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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