
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0012649-63.2013.815.2001.
Origem : 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Impetrante : Jaelton Santos da Silva.
Defensora : Marizete Batista Martins – OAB/PB nº 1.722.
Impetrado :  Superintendente do Departamento Estadual de Trânsito da  

   Paraíba.
Advogado : Romilton Dutra Diniz – OAB/PB nº 4.583.

REMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
PERMISSÃO  PARA  DIRIGIR.  PERÍODO  DE
UM  ANO  SEM  O  COMETIMENTO  DE
INFRAÇÃO  DE  NATUREZA  GRAVE  OU
GRAVÍSSIMA  OU  REINCIDENTE  EM
INFRAÇÃO  MÉDIA.  ART.  148,  3º,  DO  CTB.
INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO  COMETIDA POR
TERCEIRO PRONTAMENTE IDENTIFICADO.
Art.  257,  §3º,  DO  CTB.  NEGATIVA  DE
EMISSÃO  DE  CARTEIRA  NACIONAL  DE
HABILITAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO BEM.
ILEGALIDADE  DO  ATO.  SANÇÃO  DE
CARÁTER  PERSONALÍSSIMO.  DIREITO
LÍQUIDO  E  CERTO À EMISSÃO DA CNH E
RETIRADA DOS PONTOS DO PRONTUÁRIO
DO  PROPRIETÁRIO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

-  Sabe-se  que  o  mandado  de  segurança  tem  a
finalidade  de  salvaguardar  direito  certo  e
incontestável,  ameaçado  ou  violado  por  ato
manifestamente  ilegal  e  abusivo  de  qualquer
autoridade investida no exercício de função pública.

-  O candidato  aprovado  nos  exames  legais  é
submetido a um período probatório de um ano antes
de  lhe  ser  concedido  o  documento  de  habilitação
definitiva para conduzir veículos automotores, sob a
condição  de  que  não  tenha  cometido  infração  de
natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em
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infração  média,  de  acordo  com o art.  148,  §3º,  do
Código de Trânsito Brasileiro.

-  Além  disso,  a  penalidade  deve  recair  sobre  o
condutor do veículo que comete a infração e, caso não
seja possível sua identificação imediata, o proprietário
do veículo é notificado e o verdadeiro infrator poderá
ser  apresentado às  autoridades  de  trânsito  para  que
sobre este recaia a sanção, conforme dispõe o art. 257,
§3º, do CTB..

-  Havendo  identificação  do  condutor  e  restando
comprovado cometimento  de infração de  trânsito,  a
penalidade deve ser a ele imputada, razão pela qual a
pontuação anotada no prontuário do proprietário  do
veículo  deve  ser  transferida  e,  consequentemente,
emitida a carteiro nacional de habilitação definitiva.

- Assim,  a autoridade coatora agiu em descompasso
com o art. 148, §3º c/c art. 257, §3º, ambos do Código
de Trânsito Brasileiro,  ao negar a emissão da CNH
após  o  vencimento  da  permissão,  em  virtude  de
infração cometida por terceiro identificado. 

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

Trata-se  de  Reexame Necessário  proveniente  da  1ª  Vara  da
Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital,  nos  autos  do  Mandado  de
Segurança  impetrado  por Jaelton  Santos  da  Silva  em  face  de  ato
supostamente  ilegal  e  abusivo  praticado  pelo  Superintendente  do
Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba.

Na peça de ingresso (fls. 02/06), o impetrante afirmou que tem
permissão para dirigir veículo automotor e se utiliza de motocicleta Honda CG
125 FAN KS, placa OEW2155-PB, de sua propriedade para seu deslocamento
de casa ao trabalho.

Em  seguida,  alegou  que  emprestou  o  citado  bem  para  seu
parente  de  nome  Leandro  Silva  dos  Santos,  o  qual  cometeu  infração  de
trânsito  datada  de  10/07/2012,  conforme cópia  da  notificação anexada  aos
autos, inclusive há a identificação do Sr. Leandro Silva dos Santos como o
infrator e condutor da moto.

Destacou  que  o  condutor  efetuou o  pagamento  da  multa  no
importe de R$ 102,50 com desconto por pagamento antecipado sem recurso,
contudo a pontuação pela infração foi anotada no prontuário do impetrante.
Aduziu  que  foi  até  a  SEMOB para  transferir  os  pontos  para  a  carteira  de
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habilitação do infrator,  sendo deferido,  conforme cópia da tela  da SEMOB
colacionada ao encarte processual. 

Ainda  enfatizou  que,  mesmo  após  o  deferimento  da
transferência, o DETRAN/PB não atualizou o sistema e negou seu pedido de
substituição da permissão para dirigir pela carteira definitiva, em virtude, na
verdade, de cometimento de infração por outro condutor.

Diante  de  tais  fatos,  pugnou  pela  concessão  de  liminar  no
sentido de determinar que a autoridade coatora autorize o emissão da CNH
definitiva  em  substituição  à  permissão,  com  a  consequente  correção  do
prontuário do impetrante retirando s 05 (cinco) pontos ilegalmente anotados.
Meritoriamente, requereu a confirmação da medida de urgência.

Liminar deferida (fls. 22/23).

A autoridade coatora prestou informações (fls. 28/30), alegando
que a carteira de habilitação nacional somente será conferida ao condutor que,
no término de um ano da permissão, não tenha cometido nenhuma infração de
natureza grave ou gravíssima, de modo que o ato praticado não é ilegal. Ao
final, pugnou pela denegação da segurança.

O  Ministério  Público  deixou  de  opinar  sobre  o  mérito  (fls.
33/35).

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, o magistrado de
primeiro grau concedeu a segurança  (fls.  37/38),  consignando os  seguintes
termos na parte dispositiva:

“Isto posto, com fulcro no art. 1º, da Lei 12.016/09,
ratifico  a  liminar  anteriormente  deferida  e
CONCEDO A SEGURANÇA requerida nos autos do
processo  nº  0012649-63.2013.815.2001,  para
determinar que  a  autoridade efetue  a  correção do
prontuário  do  impetrante  Jaelson  Santos  da  Silva,
retirando  os  05  (cinco)  pontos  referente  ao  AI  nº
A020580115 e, ainda, autorize a missão da carteira
de habilitação definitiva do mesmo em substituição à
permissão  para  dirigir,  caso  o  único  impedimento
seja a existência da pontuação que ora se determina
a retirada”.   

Decorrido  o prazo  recursal  sem que as  partes  apresentassem
apelo  voluntário  (fls.  45),  vieram  os  autos  para  apreciação  do  reexame
necessário.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Lúcia de
Fátima Maia de Farias, opinou pelo desprovimento da remessa necessária (fls.
49/51).

É o relatório.
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VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
reexame necessário, passando à análise conjunta de tais recursos. 

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia a ser analisada por
esta  Corte  de  Justiça  consiste  em  perquirir  o  direito  líquido  e  certo  do
proprietário do veículo na correção do seu prontuário e na emissão da CNH
em substituição à  permissão para dirigir,  em virtude  de errônea  pontuação
anotada pela prática de infração de trânsito cometida por outrem. 

Pois  bem.  Sabe-se  que  o  mandado  de  segurança  tem  a
finalidade de salvaguardar direito certo e incontestável, ameaçado ou violado
por ato manifestamente ilegal e abusivo de qualquer autoridade investida no
exercício de função pública.

Em virtude  da  característica  peculiar  referente  à  certeza  e  à
liquidez de seu direito, o autor que se utiliza desse writ tem o bônus de obter
uma  tutela  jurisdicional  através  de  um  procedimento  mais  célere,
especialmente  previsto  em legislação  própria.  De  outro  lado,  pelo  mesmo
motivo,  possui o ônus de comprovar de plano,  por  meio de documentação
inequívoca, que seu direito resulta de fato verídico, apenas necessitando o caso
da adequada interpretação jurídica.

Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles disserta:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto
na sua existência, delimitado na sua extensão e apto
a  ser  exercitado  no  momento  da  impetração.  Por
outras  palavras,  o  direito  invocado,  para  ser
amparável  por  Mandado  de  Segurança,  há  de  vir
expresso  em  norma  legal  e  trazer  em si  todos  os
requisitos  e  condições  de  sua  aplicação  ao
impetrante:  se  sua  existência  for  duvidosa;  se  sua
extensão  não  estiver  delimitada;  se  seu  exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados,
não  rende  ensejo  à  segurança,  embora  possa  ser
defendido  por  outros  meios  judiciais.  As  provas
tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito
podem ser de todas as modalidades admitidas em lei,
desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de
documento  em  poder  do  impetrado  (art.  6º,
parágrafo único)  ou superveniente  às  informações.
(In.  Mandado  de  Segurança,  26ª  edição,  Editora
Malheiros, p. 36-37).

O Código de Trânsito Brasileiro dispõe acerca da concessão da
Permissão para Dirigir e da Carteira Nacional de Habilitação, senão vejamos:
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Art.  148.  Os  exames  de  habilitação,  exceto  os  de
direção  veicular,  poderão  ser  aplicados  por
entidades  públicas  ou  privadas  credenciadas  pelo
órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito
Federal,  de  acordo  com  as  normas  estabelecidas
pelo CONTRAN.
§  1º  A  formação  de  condutores  deverá  incluir,
obrigatoriamente,  curso  de  direção defensiva  e  de
conceitos  básicos  de  proteção  ao  meio  ambiente
relacionados com o trânsito.

§  2º  Ao  candidato  aprovado  será  conferida
Permissão para Dirigir, com validade de um ano.
§  3º  A  Carteira  Nacional  de  Habilitação  será
conferida ao condutor no término de um ano, desde
que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração
de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente
em infração média.
§  4º  A  não  obtenção  da  Carteira  Nacional  de
Habilitação,  tendo  em  vista  a  incapacidade  de
atendimento  do  disposto  no  parágrafo  anterior,
obriga o candidato a reiniciar  todo o processo de
habilitação.

Pela redação dos dispositivos acima, infere-se que o candidato
aprovado nos exames legais é submetido a um período probatório de um ano
antes de lhe ser concedido o documento de habilitação definitiva para conduzir
veículos automotores, sob a condição de que não tenha cometido infração de
natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. 

No caso em testilha, infere-se que a infração de trânsito (Auto
de infração nº A020580115) foi cometida por Leandro Silva dos Santos ao
conduzir a motocicleta Honda CG 125 Fan KS, placa OEW2155/PB, no dia
10/07/2012, sendo imputada a penalidade de natureza grave com 5 pontos (fls.
07/08), conforme notificações de autuação e aplicação de penalidade.

Como se sabe, a penalidade deve recair sobre o condutor do
veículo  que  comete  a  infração  e,  caso  não  seja  possível  sua  identificação
imediata, o proprietário do veículo é notificado e o verdadeiro infrator poderá
ser apresentado às autoridades de trânsito para que sobre este recaia a sanção.
Vejamos:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor,
ao  proprietário  do  veículo,  ao  embarcador  e  ao
transportador, salvo os casos de descumprimento de
obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou
jurídicas expressamente mencionados neste Código.
(...)
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§ 3º  Ao condutor  caberá  a responsabilidade pelas
infrações decorrentes de atos praticados na direção
do veículo.
(...)
§ 7º Não sendo imediata a identificação do infrator,
o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo,
após a notificação da autuação, para apresentá-lo,
na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do
qual,  não o fazendo,  será considerado responsável
pela infração.

Na  hipótese,  embora  o  condutor  tenha  sido  prontamente
identificado no momento da infração, a pontuação foi anotada no prontuário
do  impetrante,  razão  pela  qual  este  requereu,  na  via  administrativa,  a
transferência  de pontos  para a  carteira  do  infrator,  o que foi  deferido pela
SEMOB, conforme cópia da tela do sistema interno do órgão (fls. 12).

Contudo,  mesmo  após  o  deferimento  da  transferência  de
pontuação,  foi-lhe  negado  o  pedido  de  emissão  da  carteira  nacional  de
habilitação em substituição à permissão para dirigir, em virtude da pontuação
(5 pontos) proveniente do auto de infração nº A020580115 (fls. 14).

Dessa  forma,  entendo  que  a  autoridade  coatora  agiu  em
descompasso  com  o  art.  148,  §3º  c/c  art.  257,  §3º,  ambos  do  Código  de
Trânsito  Brasileiro,  ao  negar  a  emissão  da  CNH  após  o  vencimento  da
permissão, em virtude de infração cometida por terceiro identificado. 

Nesse  sentido,  vejamos  os  seguintes  julgados  dos  Tribunais
Pátrios:

REEXAME  NECESSÁRIO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  SEGURANÇA  CONCEDIDA.
INFRAÇÃO  GRAVÍSSIMA COMETIDA DURANTE
O  PERÍODO  DE  PERMISSÃO  PARA  DIRIGIR.
NEGATIVA  DE  EXPEDIÇÃO  DE  CARTEIRA
NACIONAL  DE  HABILITAÇÃO.  SANÇÃO  DE
CARÁTER  PERSONALÍSSIMO.  INFRAÇÃO  DE
TRÂNSITO  COMETIDA  POR  TERCEIRO.
DOCUMENTO  PÚBLICO  QUE  COMPROVA  A
CONFISSÃO  DO  CONDUTOR.  PUNIÇÃO
AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME
NECESSÁRIO.  1.  Há entendimento  jurisprudencial
consolidado no sentido de que as sanções restritivas
do  direito  de  dirigir  possuem  caráter  educativo
personalíssimo.  2.  Restando  comprovado  o
cometimento das infrações por terceiro, inobstante a
ausência de identificação do condutor ou notificação
da  venda  do  veículo,  a  pena  culminada  deve  ser
direcionada  à  pessoa  do  infrator.  3.  Sentença
mantida  em  sede  de  Reexame  Necessário. (TJPR;
ReNec  1577198-5;  Curitiba;  Quarta  Câmara  Cível;

Remessa Necessária nº 0012649-63.2013.815.2001. 6



Rel.  Juiz  Conv.  Hamilton  Rafael  Marins  Schwartz;
Julg. 07/11/2017; DJPR 14/12/2017; Pág. 77) 

ADMINISTRATIVO.  EXPEDIÇÃO  DE  CARTEIRA
NACIONAL  DE  HABILITAÇÃO  PERMANENTE.
EXISTÊNCIA  DE  INFRAÇÃO  DE  NATUREZA
GRAVÍSSIMA.  AVANÇO  DE  SINAL  VERMELHO.
RESPONSABILIDADE  DO  CONDUTOR
DEVIDAMENTE  IDENTIFICADO.  PONTUAÇÃO
LANÇADA NO PRONTUÁRIO DA PROPRIETÁRIA
DO  VEÍCULO  REGISTRADA  JUNTO  AO
DETRAN/MG.  ILEGALIDADE.  SENTENÇA
CONFIRMADA.  1.  É  legítimo  o  Estado  de  Minas
Gerais  para  responder,  com  exclusividade,  pela
negativa  do  Departamento  de  Trânsito,  órgão
estadual,  em  expedir  a  Carteira  Nacional  de
Habilitação  definitiva  da  postulante,  porque  é  a
pessoa jurídica responsável pela adoção das medidas
pretendidas  em  juízo.  2.  Extraindo-se  do  conjunto
probatório  dos  autos  a  certeza  de  que  a
responsabilidade  pelo  cometimento  da  infração  de
trânsito sob discussão é de terceiro condutor, resulta
ilegal o lançamento de pontuação no prontuário da
proprietária  do  veículo,  a  impedir  a  emissão  da
respectiva CNH, já que a infração de trânsito não foi
por  ela  praticada,  sendo  do  condutor  a
responsabilidade pelos ilícitos praticados na direção
do veículo, conforme determina o art. 257 do Código
de Trânsito Brasileiro. Precedentes. (TJMG; AC-RN
1.0687.13.005218-0/001; Relª  Desª  Sandra Fonseca;
Julg. 18/08/2015; DJEMG 28/08/2015). 

 ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO - PROPRIETÁRIO
DE  VEÍCULO  -  PERMISSÃO  PARA  DIRIGIR  -
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) -
NEGATIVA  MOTIVADA  POR  INFRAÇÃO
COMETIDA  POR  TERCEIRO  -  ILEGALIDADE  -
SEGURANÇA  CONCEDIDA.  Ao  portador  de
"permissão para dirigir" (CTB, art.  148, § 2º) não
pode ser negada a Carteira Nacional de Habilitação
(§  3º)  tão-somente  pelo  fato  de  haver  registro  de
infração  praticada  por  terceiro  na  condução  de
veículo de sua propriedade. (TJSC, Apelação Cível
em  Mandado  de  Segurança  n.  2003.006330-7,  de
Araranguá,  rel.  Des.  Newton  Trisotto,  Segunda
Câmara de Direito Público, j. 16-06-2003).

Pela  argumentação  acima  alinhavada,  entendo  que  restou
acertada a sentença do juiz de primeiro grau, ao reconhecer como ilegal o ato
de  negar  a  emissão  da  carteira  de  habilitação  nacional  em  substituição  à
permissão para dirigir, apenas pelo fato de existir registro de infração praticada
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por  terceiro  identificado  na  condução  de  veículo  de  propriedade  do  autor,
motivo pelo qual patente direito líquido e certo do impetrante à emissão da
CNH e retirada dos pontos anotados em seu prontuário.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
REMESSA  NECESSÁRIA,  mantendo-se  incólume  todos  os  termos  da
sentença vergastada.

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, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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