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REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO CÍVEL  – AÇÃO
DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANO MORAL – INVALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
–  ERRO  DA  ADMINISTRAÇÃO  DEMONSTRADO  NOS
AUTOS – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO NÃO
EMITIDA –  PRETENDENTE APTA  PARA  CONDUZIR
VEÍCULO  AUTOMOTOR  –  PROVA  CONSTITUTIVA  DO
DIREITO  DEMONSTRADA  –  AUSÊNCIA  DE  FATOS
DESCONSTITUTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO POR
PARTE  DO  RÉU  –  DANO  MORAL  CONFIGURADO  –
VALOR ARBITRADO COMPATÍVEL COM O ATO ILÍCITO –
CONSECTÁRIOS  LEGAIS  –  CORREÇÃO  MONETÁRIA
QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DO ARBITRAMENTO EM
RELAÇÃO AO DANO MORAL – PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DA REMESSA.

Como manifestação unilateral de vontade da Administração
o ato administrativo deve atender aos requisitos necessários
à  sua  formação  e  eficácia,  assim  considerados  a
competência,  finalidade,  forma,  motivo  e  objeto.  Ausentes
quaisquer  desses  elementos  o  ato  administrativo  não  se
aperfeiçoa  e  não  adquire  eficácia  para  produzir  efeitos
válidos.

Na  ausência  de  critérios  objetivos  permitindo  quantificar
economicamente a lesão à honra do cidadão, deve o órgão
julgador valer-se ordinariamente das regras de experiência
comum  e  do  bom  senso.  Em  outras  palavras,  deve-se
atender  aos  critérios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade, observando-se a situação econômica das
partes, para que não haja enriquecimento ilícito de uma nem
a ruína da outra.
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A correção monetária  do valor  da indenização pelo  dano
moral verifica-se a partir da data em que restou arbitrada,
consoante o Enunciado n. 3621 da Súmula do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO  E
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária e  de  Apelação  Cível
interposta  pelo Departamento  Estadual  de  Trânsito  –  DETRAN/PB,
irresignado com a sentença prolatada (fls.  43/44)  pelo  Juízo da  4ª Vara da
Comarca de Sousa que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos
morais  ajuizada  por  Alexsandra  Mendes  Soares  dos  Santo,  julgou
procedente o pedido, para  “retificar resultado de exame de direção veicular
(RENACH PB026357054) realizado pela parte promovente,  dando-lhe como
apta para a categoria A (art. 143, I, CTB), emitindo-lhe permissão de dirigir no
prazo  de  30  (trinta)  dias”  a  contar  do  trânsito  em  julgado  da  sentença,
condenando,  ainda,  o promovido, ao pagamento em favor da autora de R$
4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de
mora e atualização monetária conforme índices oficiais de remuneração básica
aplicados à caderneta de poupança, a partir do evento danoso (09.05.2016),
bem  ainda  honorários  advocatícios  arbitrados  em  10%  sobre  o  vlaor  da
condenação.

 Irresignado,  o  DETRAN/PB  apelou,  aduzindo,  em  suma,  os
seguintes  argumentos:  1)  a  fundamentação  do  julgado  deu-se  com  base
exclusivamente em depoimento de testemunhas arroladas pela autora, quais
sejam: o instrutor da autoescola de trânsito e sua diretora;  2)  conforme folha
individual de avaliação anexada aos autos, a demandante foi reprovada, por
duas vezes, em decorrência  de falta eliminatória, consistente em colocar os
pés no chão com o veículo em movimento; 3) não se pode afastar a presunção
de  veracidade  de  documento  emanado  de  servidor  público  por  mero
depoimento testemunhal; 4) para que fique configurado o dever de indenizar
por danos morais, é necessário que esteja comprovada a ocorrência do fato
que o ensejou;  5)  em relação aos juros e a correção monetária  fixados na
sentença, tem-se que o início da contagem se dá, desde a citação, quanto ao
primeiro, e a partir de seu arbitramento, em relação à segunda.

Foram apresentadas contrarrazões, refutando-se a possibilidade
de juntada de documento em sede recursal e requerendo a manutenção do
decisum recorrido.

A Procuradoria de Justiça (fls. 96/97) absteve-se de manifestação

1 A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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no feito, por considerar ausente interesse público primário na lide.

VOTO

Conheço  da  Remessa  e  do  Apelo,  porquanto  presentes  os
requisitos de admissibilidade, os quais passo a analisar em conjunto, em vista
da similitude das fatos aqui discutidos.

Discute-se nestes autos a legitimidade do resultado do exame de
direção veicular realizado pela autora, considerada inapta.

De  início,  vale lembrar  que a competência do Judiciário para a
revisão  de atos  administrativos  restringe-se  ao  controle  da  legalidade e  da
legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do
ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com
os princípios básicos da Administração Pública, em especial os do interesse
público, da moralidade, da finalidade e da razoabilidade, indissociáveis de toda
atividade pública. 

Nesse  sentido,  é  o  ensinamento  do  saudoso  Hely  Lopes
Meirelles: 

Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos
de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a
nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja
qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao
Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou
seja,  sobre  a conveniência,  oportunidade,  eficiência  ou
justiça  do  ato,  porque,  se  assim  agisse,  estaria  emitindo
pronunciamento  de  administração,  e  não  de  jurisdição
judicial.  O  mérito  administrativo  relacionando-se  com
conveniências  do  Governo  ou  com  elementos  técnicos,
refoge do âmbito do Poder Judiciário,  cuja missão é a de
aferir  a conformação do ato com a lei  escrita,  ou, na sua
falta, com os princípios gerais do Direito.2 

Como manifestação unilateral de vontade da Administração o ato
administrativo  deve  atender  aos  requisitos  necessários  à  sua  formação  e
eficácia, assim considerados a competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
Ausentes quaisquer desses elementos o ato administrativo não se aperfeiçoa e
não adquire eficácia para produzir efeitos válidos.

Na espécie, tem-se que a autora narrou na exordial ter realizado o
teste prático para condutor  de veículo,  no qual  teria sido considerada apta,
consoante depoimento das testemunhas trazidas a Juízo, configurando vício
em  sua  motivação,  porquanto  inexistente  a  suposta  falta  grave  durante  o
exame que daria ensejo à inaptidão da requerente.

Segundo  asseverou,  na  peça  vestibular,  o  examinador

2 In Direito Administrativo Brasileiro, 42ª edição, p. 847.
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responsável pelo arquivamento da lista dos aptos e inaptos errou ao trocar os
nomes  da  requerente  com  o  de  Alexandra  Medeiros  Vieira  da  Silva,  esta
reprovada.

Afirma que, ato contínuo ao exame, recebeu o comprovante que
atesta a realização do teste, contendo o carimbo “apto”, contudo, pertencente à
pessoa de Alexandra Medeiros Vieira da Silva (documento anexado à fl. 12 dos
autos). Em razão disso,  a autora, que fora aprovada, ficou sistema de dados
utilizado pelo  Detran/PB como “inapta”;  ao passo que a senhora Alexandra
Medeiros, que havia sido reprovada, restou tida por “apta”.

Aduz que tais fatos só foram percebidos dias depois de concluído,
sem que o promovido tenha procurado retificar o erro narrado.

Verifica-se que, após o indeferimento administrativo, a  apelada
procurou a demandada por várias vezes, que, ao invés de retificar o equívoco,
aconselhou à autora submeter-se a novos exames.

Deveras, segundo se infere das peças constantes dos autos, o
referido  ato  administrativo  mostra-se insubsistente,  pois  a  denegação  da
licença  para  dirigir acha-se destituída  de  motivação,  assim  considerada  a
enunciação,  descrição,  exposição,  explicitação ou indicação por  escrito  dos
fatos e dos fundamentos jurídicos que lhe dão sustentação. 

Diante desse contexto, no exercício da atividade jurisdicional, o
Poder  Judiciário  pode  adotar  uma  atuação  protagonista,  no  modelo
substancialista, na qual, de algum modo substitui a atividade administrativa. 

Atente-se  que  os  documentos  juntados  tão  somente  com  o
recurso apelatório,  além de ser o momento inoportuno, não elidem os fatos
constitutivos devidamente demonstrados pela autora, sendo que a manutenção
da sentença é medida que se impõe.

Desse  modo,  frente  à  ilegitimidade  da  conduta  do
promovido/apelante,  impõe-se  o  dever  de  ressarcimento  pecuniário  à
autora/apelante conforme determinado pelo Juiz  a quo.  Quanto ao dano e ao
nexo  de causalidade,  vislumbra-se  que ficaram devidamente  demonstrados,
em virtude  de  todo  sofrimento  provocado  à  vítima  e  aqui  já  narrado.  Vale
observar  que  a  autora/apelada  está  impedida  de  dirigir  veículo  automotor
desde o ocorrido em abril de 2014.

Ademais,  não se pode olvidar que, em se tratando de dano
moral, este decorre in re ipsa, ou seja, do próprio fato, sendo despicienda a sua
efetiva comprovação.

Na  espécie,  o  juízo  de  primeiro  grau  entendeu  por  bem
condenar o demandado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sobre  o  tema,  é  relevante  observar  que,  na  ausência  de
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critérios objetivos permitindo quantificar economicamente a lesão à honra do
cidadão,  deve  o  órgão  julgador  valer-se  ordinariamente  das  regras  de
experiência comum e do bom senso. Em outras palavras, deve-se atender aos
critérios  da razoabilidade e  da proporcionalidade,  observando-se a situação
econômica das partes, para que não haja enriquecimento ilícito de uma nem a
ruína da outra.

Inexistindo critérios legais,  portanto,  a indenização deve ser
entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso
concreto submetido a exame, fará a entrega da prestação jurisdicional de forma
livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas.

O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência,
repita-se, é o entendimento de que a fixação do dano moral fica ao prudente
arbítrio do juiz.

Nesse diapasão, é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

Na fixação do valor da condenação por dano moral, deve o
julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do
causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e
do ofendido; intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o
caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do
ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que
vive a vítima.3

Colocada a questão nesses termos, tenho que o valor fixado
na  sentença  é  capaz  de  reparar  o  dano  sem,  igualmente,  configurar
enriquecimento ilícito da outra parte.  Como já dito alhures, a autora/apelada,
que havia realizado exame regular de condução veicular, teve a concessão de
sua  CNH  tolhida  por  erro  da  administração,  através  do  seu  preposto  que
equivocadamente trocou as folhas de avaliação e canhotos.  Tal  fato  restou
demonstrado nos autos.

Por  fim,  em  relação  aos  juros  moratórios  e  à  correção
monetária, assiste razão, ao menos em parte, ao recorrente.

Atente-se que, para o Superior Tribunal de Justiça, a correção
monetária e os juros moratórios são considerados acessórios e consectários
lógicos da condenação principal. 

Assim, são tratados como sendo uma parcela autônoma do
julgamento,  independentemente da vontade das partes.  Nesse sentido,  vale
trazer à colação:

Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de
modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio
in pejus quando já inaugurada a competência desta Corte

3REsp 355392/RJ, rel. Min. Castro Filho, DJ 17.06.02.
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Superior.4 

Considerando  ser a  hipótese  dos  autos  de  responsabilidade
extracontratual, porquanto ocorreu um ato ilícito, reconhecido na sentença, por
parte do demandado, a incidência dos juros deve observar o disposto no art.
3985 do Código Civil e a Súmula 546 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja,
dá-se a partir do evento danoso. 

Por outro lado, a correção monetária do valor da indenização
pelo dano moral verifica-se a partir da data em que restou arbitrada, consoante
o Enunciado n. 3627 da Súmula do STJ.

Com  base  em  tais  considerações,  DOU  PROVIMENTO  EM
PARTE ao apelo  voluntário,  para ajustar a correção monetária tão somente
em relação ao início de sua vigência (data do seu arbitramento).

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da  Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 20 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/03

4 Edcl no AgRg no Ag 1160335/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
27/11/2012, DJe 06/12/2012.
5Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou. 
6Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. 
7 A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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