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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 
ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
DETRAN. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE 
HABILITAÇÃO. TAXISTA PERMISSIONÁRIO. NÃO 
OBSERVÂNCIA DA FORMA DE EXAME. FALHA 
ADMINISTRATIVA QUE PERMITE O PLEITO 
INDENIZATÓRIO POR LUCROS CESSANTES. 
READEQUAÇÃO. DANO MORAL INDEFERIDO. 
AUSÊNCIA DE PROVA. 
O fato de o autor estar habilitado anteriormente para 
exercer a função de taxista não o isenta de se 
submeter aos exames necessários para a renovação 
da habilitação. 
Indeferimento inicial, estando os agentes da 
Administração Pública a agir no estrito cumprimento 
do dever legal, competindo-lhes o exercício do Poder 
de Polícia na fiscalização do trânsito, o que afasta a 
pretensão indenizatória. 
Contudo, não cumprida a determinação de que o 
exame de aptidão física e mental, em grau de recurso, 
será realizado por junta médica constituída por 3 (três) 
médicos, sendo sempre um, pelo menos, com a 
especialidade vinculada com a causa determinante do 
recurso, houve a falha administrativa que permite o 
acolhimento da indenização por lucros cessantes, com 
modificação de seu termo inicial, que fora fixado na 
sentença. 
Ausente demonstração de danos morais, descabe a 
correspondente indenização, descumprido o autor com 
o art. 333, I, do CPC, não se tratando de dano “in re 
ipsa” 
Precedentes do TJRGS. 
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. 
Considerado o decaimento parcial das partes, correta 
a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na 
sentença. 
Aplicação do art. 21, “caput”, do CPC. 
DETRAN. PAGAMENTO DAS CUSTAS 
PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. 
Tratando-se de pessoa jurídica de direito público, 
incabível a condenação no pagamento de custas 
processuais, observado o teor do art. 11 do Regimento 
de Custas, alterado pela Lei 13.471/2010. 
Apelação do DETRAN e do autor parcialmente 
providas liminarmente. 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA 
CÍVEL 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
CEZD 

Nº 70045207719 

2011/CÍVEL 
 

   2 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
Nº 70045207719 
 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO - DETRAN  
 

APELANTE 

ROBERTO ANDRÉ FRAGA ROCHA  
 

APELADO 

 

D E CI SÃ O M ONO CRÁ T IC A  

 

Vistos etc. 

 

ROBERTO ANDRÉ FRAGA ROCHA „ação de ressarcimento 

cumulada com danos morais‟ contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO – DETRAN, sobrevindo sentença com o seguinte dispositivo, in 

verbis: 

 
“III – DISPOSITIVO – 
POSTO ISSO, julgo parcialmente procedente a ação 

indenizatória proposta por ROBERTO ANDRÉ FRAGA ROCHA contra 
o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, para o fim de 
condenar o demandado a ressarcir o autor dos lucros cessantes 
advindos do período em que este ficou impossibilitado de trabalhar (de 
15/01/2003, data em que expirou a validade de sua CNH, até 24 de abril 
de 2003, data em que obteve a permissão para voltar a dirigir), 
apurados com base na média mensal dos ganhos do autor, auferida a 
partir dos ganhos declarados à Receita Federal, relativamente ao 
exercício de 2002, multiplicada pelos meses em que este ficou sem 
trabalhar, devidamente corrigidos pelo IGP-M, incidindo juros legais de 
12% ao ano a contar da citação, nos termos dos art. 406 do CCB c/c 
161, §1º do CTN. Em face à sucumbência parcial, que estimo em igual 
proporção, estabeleço a condenação em 50% das custas e despesas 
processuais para cada parte, além de honorários advocatícios que fixo 
em 20% do valor da condenação, compensando-se nessa parte, ex vi 
do art. 21, “caput” do CPC. Registre-se. Intimem-se. Dil. Legais.” 
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Inconformado, apela o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO – DETRAN. Historia os fatos narrados na inicial, aduzindo que 

não procede a pretensa indenização por danos materiais, tendo em vista a 

ausência de ilegalidade na hipótese dos autos, bem como porque o réu agiu 

no exercício regular de polícia e no estrito cumprimento do seu dever legal, 

nos termos do art. 22, I e II, do CTB. Tece considerações acerca do inciso I 

do § 2º do art. 147 do CTB, ressaltando que na época dos fatos a matéria 

era regulamentada pela Resolução n ° 80/90, que altera os anexos I e II da 

Resolução n° 51/98-CONTRAN, a qual dispõe sobre os exames de aptidão 

física e mental e os exames de avaliação psicológica. Discorre sobre as 

análises e o parecer do CETRAN, afirmando que a possibilidade do Poder 

Público rever o resultado de uma avaliação médica não pode gerar direito à 

indenização. Destaca que o recurso do autor foi provido no âmbito 

administrativo, sendo de todo inadmissível a existência de dano em razão de 

ato lícito, conforme o direito, e que afasta, por conseguinte, o dever de 

indenizar. Promove arrazoado a respeito do Poder de Polícia, colacionando 

doutrina e jurisprudência. Alternativamente, propugna pela isenção de 

custas. Requer o provimento do presente recurso para julgar improcedente a 

ação. 

Apela, por sua vez, a parte autora, postulando pelo 

acolhimento do pedido de indenização por danos morais, uma vez que não 

há que se falar em descumprimento do art. 333, I, do CPC, tampouco em 

mero dissabor. Pugna pela reforma da sentença em relação aos ônus de 

sucumbência, com seu redimensionamento e/ou ressalva à suspensão em 

virtude da AJG concedida à parte autora, fl. 95. Requer o provimento do 

recurso. 

Ambas as partes apresentaram contrarrazões. 
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O Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo 

prosseguimento do feito, com remessa dos autos à Instância Superior, fl. 

339. 

É o relatório. 

 

Efetuo o julgamento na forma monocrática, forte no disposto no 

art. 557, § 1º-A, do CPC, observada a orientação jurisprudencial sobre o 

tema. 

Com efeito, a parte autora pretende indenização por lucros 

cessantes e danos morais em razão da aduzida demora do réu na 

renovação de sua CNH, mormente em razão de ser motorista de táxi desde 

1986. 

Compulsando os autos, verifica-se que o demandante é 

motorista de táxi, fl. 33, possuindo habilitação para dirigir veículos desde 

12/12/1980, fl. 21, sofrendo acidente que resultou na amputação de seu pé 

direito., passando a usar uma prótese para o exercício de sua profissão. 

Em janeiro de 2003,  solicitou a renovação de sua CNH, 

havendo parecer da Junta Médica Especial do DETRAN, datado de 

12/02/2003, no qual foi considerado apto com restrições (vedado o exercício 

de atividade remunerada e uso de veículo adaptado, nos termos da 

Resolução 80/98 do CONTRAN), constando a anotação: “amputação da 

perna direita no terço distal, há 16 anos. Usa prótese mecânica”, fls. 116-

117. 

 Inconformado, o autor interpôs recurso administrativo, sendo 

submetido a novo exame em 20/02/2003, na oportunidade pela Junta 

Médica Especial do CETRAN, fls. 30 e 122, composta por outros três 

médicos, quando obteve o mesmo resultado obtido pelo exame da Junta 

Médica do DETRAN (apto com restrições, vedada atividade remunerada – fl. 
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122), posteriormente modificado o resultado quando foi devidamente 

avaliado por médico ortopedista em 16/04/2003. 

Posto isto, passo a análise da responsabilidade da 

administração . 

A presente ação indenizatória está baseada na 

responsabilidade da administração pela alegada falha no serviço, não se 

aplicando ao caso a teoria do risco administrativo, que entende que a 

obrigação de indenizar exsurge do ato lesivo causado a terceiro, por falta ou 

falha no serviço, por aplicação do disposto no art. 37, § 6º, da CF, que 

reproduziu o antigo art. 107, da CF de 1969, sem a necessidade de 

demonstração de culpa. 

Este é o ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello, na 

obra Curso de Direito Administrativo, p. 515, 6ª ed., Malheiros, São Paulo, 

1995. 

No mesmo sentido, Hely Lopes Meireles, em Direito 

Administrativo Brasileiro, p.552 e seguintes, 1986, 12ª ed., RT, São Paulo, 

verbis: 

Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do 
serviço; na teoria do risco administrativo exige-se, 
apenas, o fato do serviço. Naquela a culpa é 
presumida pela falta da administração; nesta, é 
indeferida do fato lesivo da Administração. Aqui não se 
cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, 
bastando que a vítima demonstre o fato danoso e 
injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder 
Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, 
baseia-se no risco que a atividade pública gera para 
os administrados e na possibilidade de acarretar 
danos a certos membros da comunidade impondo-lhes 
um ônus não suportado pelos demais. Para 
compensar essa desigualdade individual, criada pela 
própria Administração, todos os outros componentes 
devem concorrer para a reparação do dano, através 
do erário, representados pela Fazenda Pública. 
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Alexandre de Moraes, na obra Constituição do Brasil 

interpretada e legislação constitucional, p. 835, 8ª edição, São Paulo, Atlas, 

2011, após historiar a Responsabilidade Civil do Poder Público, preleciona 

que a Constituição de 1988 adotou a Teoria do Risco Administrativo, in 

verbis: 

 
A Constituição Federal prevê que as pessoas jurídicas 
de direito público e as de direito privado prestadoras 
de serviço público responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurando do direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa. 

Assim, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas 
de direito público e das pessoas jurídicas de direito 
privado prestadoras de serviço público baseia-se no 
risco administrativo, sendo objetiva. Essa 
responsabilidade objetiva exige a ocorrência dos 
seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou 
omissão administrativa, existência de nexo causal 
entre o dano e a ação ou omissão administrativa e 
ausência de causa excludente de responsabilidade 
estatal. 

 
 

Primeiramente, registro que os agentes da Administração 

Pública, quando da renovação da CNH do autor, ao indeferir a renovação da 

CNH para o exercício da função de taxista, em face de seu problema físico, 

estavam agindo no estrito cumprimento do dever legal, competindo-lhes o 

exercício do Poder de Polícia na fiscalização do trânsito e no interesse da 

coletividade, o que, por si só, já afasta a responsabilidade civil caso não 

comprovada prática de ato ilícito e/ou abusivo por seus prepostos, citando-

se jurisprudência desta Corte: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. AUTO 
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EQUÍVOCO DE 
ENQUADRAMENTO. ANULAÇÃO. SITUAÇÃO QUE, 
NÃO OBSTANTE, NÃO TIPIFICA ATO ILÍCITO A 
ENSEJAR INDENIZAÇÃO. A Administração Pública, 
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no exercício do Poder de Polícia, tem o poder-dever 
de fiscalizar o trânsito no interesse da coletividade e 
para o fim de manter a ordem pública. Assim, estava o 
agente público responsável pela autuação no estrito 
cumprimento de seu dever legal, o que exclui, de 
pronto, a responsabilização da Administração Pública, 
mormente diante da ausência de qualquer indício de 
abuso de autoridade. O fato de ter ocorrido o 
enquadramento errôneo também não afasta a prática 
de infração de trânsito pelo autor (tipificada no art. 232 
do Código de Trânsito Brasileiro), que, conforme 
confessa na própria inicial, não portava documento 
obrigatório, qual seja, o CRLV. APELAÇÃO 
DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70041138140, 
Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 
29/06/2011) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
EXCESSO COMETIDO NA ABORDAGEM POR 
POLICIAL MILITAR. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
PROVA DE CONDUTA ABUSIVA POR PARTE DO 
AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL 
OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL NÃO 
CARACTERIZADO. Responsabilidade objetiva do ente 
público 1.O Estado do Rio Grande do Sul, ora apelado, 
é ente jurídico de direito público, portanto responde 
objetivamente pelos atos danosos causados a 
terceiros, independentemente de culpa ou dolo de 
seus agentes, a teor do que estabelecem os arts. 6º e 
37 da Constituição Federal. 2.Possibilitando-se a 
discussão em torno de causas outras que excluam a 
responsabilidade objetiva do Estado, conforme haja 
culpa concorrente ou exclusiva do particular, ou nas 
hipóteses de caso fortuito ou força maior. 3.Não 
assiste razão à parte autora ao imputar ao Estado 
demandado a responsabilidade pelos danos 
ocasionados em razão dos supostos abusos 
cometidos na abordagem policial, porquanto não 
restou demonstrado nos autos o agir ilícito dos 
policiais a autorizar o pleito indenizatório. 4.Deflui-se 
que não houve qualquer espécie de abuso de poder, 
agindo os policiais no estrito cumprimento do dever 
legal e no exercício regular do poder de polícia. 
5.Inexistem elementos que dessem azo ao dever de 
indenizar, pois a conduta adotada pelo agente público 
foi em conformidade com a lei, portanto, lícita. Negado 
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provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 
70037919446, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 
Julgado em 27/10/2010) 

 

Oportuno salientar que até a interposição do segundo recurso 

administrativo, o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN 

agia em estrito cumprimento do dever legal, exercendo seu Poder de Polícia 

na fiscalização de trânsito devida, não havendo qualquer irregularidade até 

então. 

Todavia, quando submetido a novo exame, em 20/02/2003, 

ocorreu a falha da Administração, ensejando a indenização por lucros 

cessantes, pois não foi observado o item 19.3 da Resolução nº 80/98, que 

altera os anexos I e II da Resolução nº 51/98-CONTRAN, ora colacionada 

(grifo): 

 

“CTB: 

 

Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-
se a exames realizados pelo órgão executivo de 
trânsito, na seguinte ordem: 

I - de aptidão física e mental; 

(...)  

§ 2º O exame de aptidão física e mental será 
preliminar e renovável a cada cinco anos, ou a cada 
três anos para condutores com mais de sessenta e 
cinco anos de idade, no local de residência ou 
domicílio do examinado. 

 

 

Resolução nº 80/98, que altera os anexos I e II da 
Resolução nº 51/98-CONTRAN, itens 10, 10.1 e 19.3: 

 

10 – O exame de sanidade física e mental do 
candidato a condutor de veículo automotor portador de 
deficiência física, será realizado por Junta Médica 
Especial designada pelo Diretor do Órgão Executivo 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
CEZD 

Nº 70045207719 

2011/CÍVEL 
 

   9 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

de Trânsito da Unidade da Federação e do Distrito 
Federal.  

 

10.1 - O exame de sanidade física e mental do 
candidato a condutor de veículo automotor portador de 
defeito físico em que não haja necessidade de 
adaptação veicular, poderá ser realizado por médico 
especialista em medicina de tráfego, devendo este 
condutor ser encaminhado à prova de direção veicular 
na banca especial do Órgão Executivo de Trânsito. 

 

19.3 - O Exame de Aptidão Física e Mental, em grau 
de recurso será realizado por junta médica 
constituída por 3 (três) médicos, sendo sempre 
um, pelo menos, com a especialidade vinculada 
com a causa determinante do recurso.” 

 

O demandante então interpôs novo recurso administrativo, 

havendo a designação de uma Comissão Especial para avaliá-lo, composta 

por um médico ortopedista e dois examinadores práticos da Fundação 

Carlos Chagas, havendo “Avaliação Prática de Condutor” nos seguintes 

termos: “(...) No momento da realização do exame o candidato não apresentou 

dificuldades na condução do veículo, dirigindo-o com segurança. Ressalto que a 

Res. 51 impõe restrição para o tipo de deficiência apresentado pelo candidato”, fl. 

59. 

Como se vê, o equívoco foi resolvido pelo DETRAN quando da 

nomeação de médico da especialidade vinculada com a causa determinante 

do recurso, mas houve a falha administrativa a permitir a pretensão 

indenizatória por lucros cessantes, conforme bem definido na sentença. 

A mesma merece pequena modificação no que concerne ao 

marco inicial dos lucros cessantes, que não é o referido na sentença e sim a 

data de 20/02/2003, quando houve a falha administrativa pelo fato de a 

Administração não  ter observado o procedimento adequado conforme antes 

referido , merecendo reforma parcial a sentença no ponto. 
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A propósito, no que tange aos lucros cessantes, Sergio 

Cavalieri Filho, na obra Programa de Responsabilidade Civil, pp. 72-74, 8ª. 

ed., São Paulo: Atlas, 2008, tece considerações perfeitamente aplicável 

(grifo): 

“(...) 
Consiste, portanto, o lucro cessante na perda do ganho esperável, 

na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do 
patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade 
lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos 
rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, 
também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado.  

O cuidado que o juiz deve ter neste ponto é para não 
confundir lucro cessante com lucro imaginário, simplesmente 
hipotético ou dano remoto, que seria apenas a conseqüência 
indireta ou mediata do ato ilícito. (...) porque tem que ter por base 
uma situação fática concreta. 

(...) 
Dentre as várias teorias sobre o nexo causal, conforme 

estudamos no capítulo anterior, nosso Direito adotou a da causa 
adequada, também chamada por alguns de causa direta e imediata, que 
se reporta à necessariedade da causa. De acordo com essa teoria, 
rompe-se o nexo causal não só quando o credor ou terceiro é autor da 
causa próxima do novo dano, mas, ainda, quando a causa próxima é 
fato natural (Agostinho Alvim, Da inexecução das obrigações e suas 
conseqüências, 4ª ed., Saraiva, p. 371-372).” 

 

Logo, dou parcial provimento ao recurso do DETRAN no tópico 

para modificação do termo inicial dos lucros cessantes. 

De outra parte, no que tange aos danos morais, considerand0-

se que não se trata de dano moral “in re ipsa”, ausente prova suficiente para 

demonstrar os constrangimentos que atingiram o autor em seu direito da 

personalidade, pois declinou da imperativa oitiva das filhas e/ou da esposa, 

conquanto se “(...) reconheça, sem embargo, que o autor sofreu embaraço e 

transtorno em decorrência do fato, mas daí evoluir para condenar o demando a 

ressarci-lo vai uma enorme diferença.”, fl. 309, sendo incapaz de configurar 

dano moral, motivo pela qual não merece acolhimento o pedido do autor no 

tópico, estando correta a sentença no ponto. 
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Este é o entendimento de preclara jurisprudência: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
DETRAN. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL 
DE HABILITAÇÃO. IRREGULARIDADE NA 
RENOVAÇÃO. Versa a presente ação de indenização 
por danos morais e materiais diante da demora na 
entrega da Carteira de Habilitação. Não há 
comprovação dos prejuízos materiais sofridos pelo 
autor, até porque a data da prestação de serviços é 
anterior a retenção da habilitação do autor. Não se 
verifica os alegados danos morais, abalo psíquico ou 
sofrimento emocional que justificasse o provimento do 
pleito. Os danos morais necessitam ser demonstrados 
para que possam ser cobrados de quem os causou, o 
que não se vislumbra na presente ação. Sentença 
modificada. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 
70027039486, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, 
Julgado em 24/06/2009) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL NÃO 
CONFIGURADO. Hipótese em que se mostra 
insuficiente para caracterizar situação de abalo moral 
a alegação do autor de que ele teria sido atingido em 
seu direito de personalidade, em decorrência do 
descumprimento do demandado pelo atraso na 
entrega da sua carteira de habilitação. Cuida-se de 
dissabor o fato ocorrido, sem maior significado ou 
conseqüência, que não alcança a esfera da dignidade 
da pessoa humana, razão por que se impõe a 
manutenção da sentença que desacolheu o pedido 
indenizatório. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE 
E, NESTA, DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível 
Nº 70035879493, Nona Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, 
Julgado em 15/09/2010) 

 

Outrossim, tenho que o decaimento parcial configurado 

autoriza a manutenção dos ônus sucumbenciais fixados sentença, por 

aplicação do art. 21, “caput”, do CPC, uma vez que tanto a autora quanto o 
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réu restaram vencidos parcialmente, mas deve ser provida a apelação da 

parte autora para ressalvar a suspensão da exigibilidade em virtude da AJG, 

fl. 95. 

Ademais, quanto à condenação do ente público ao pagamento 

das custas processuais, cumpre esclarecer que não há incidência de custas 

nos termos do art. 11 da Lei nº 8.121/85, observada a redação da Lei nº 

13.471/10, merecendo provimento a apelação do DETRAN também neste 

ponto. 

Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao recurso do 

autor, tão-somente para ressalvar a suspensão da exigibilidade em razão da 

concessão da AJG, fl. 95, e dou parcial provimento liminarmente à apelação 

do DETRAN para alterar o marco inicial da indenização de lucros cessantes 

para 20/02/2003, data em que foi submetido a novo exame em grau recursal, 

e assentando a isenção do DETRAN em custas, mantendo a sentença no 

mais. 

Intimem-se. 

 

Porto Alegre, 14 de outubro de 2011. 

 
 
 

DES. CARLOS EDUARDO ZIETLOW DURO, 
Relator. 

 


