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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO 
NÃO ESPECIFICADO. DETRAN. HABILITAÇÃO. 
PROVA TEÓRICA. PORTADOR DE DISLEXIA. 
TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO 
ALEGADO. 
Para o deferimento da tutela antecipada, devem estar 
demonstrados os requisitos previstos no art. 273 do 
CPC, situação inocorrente no caso concreto.   
O art. 140, II, da CTB exige, para a realização da 
prova teórica de habilitação para conduzir veículo, que 
o candidato demonstre saber ler e escrever, podendo 
entender as placas e sinais de trânsito, sendo indevida 
a pretensão de que o DETRAN autorize um de seus 
funcionários a ler a prova teórica para o portador de 
Dislexia. 
A medida pleiteada pelo agravado impede que a 
administração verifique se o agravado tem condições 
de leitura, sem o auxílio de terceiros, requisito 
necessário para a obtenção da habilitação, podendo 
colocar em risco a integridade física do próprio 
agravado e de terceiros.   
Ausente, desta forma, a verossimilhança do direito 
alegado, não podendo ser mantida a decisão que 
deferiu a tutela antecipada.   
Precedentes do TJRGS.  
Agravo de instrumento provido liminarmente.  

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA 
CÍVEL 

 
Nº 70044814721 
 

COMARCA DE SANTA MARIA 
 

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE 
ESTRADAS DE RODAGEM - DAER  
 

AGRAVANTE 

ADRIANO SILVA NEVES  
 

AGRAVADO 

 

D E CI SÃ O M ONO CRÁ T IC A  

Vistos. 

 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
CEZD 

Nº 70044814721 

2011/CÍVEL 
 

   2 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

Dou provimento ao presente agravo de instrumento, forte no 

artigo 557 do CPC, para efeito de revogar a tutela antecipada concedida. 

Por meio do presente recurso, pretende o recorrente a reforma 

da decisão de fls. 34-35, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para 

determinar que o DETRAN autorize um de seus funcionários a ler a prova 

teórica, em voz alta, permitindo que o autor possa fazê-la. 

Com efeito, sofre o agravante de Dislexia, que se caracteriza 

por problemas na leitura, ou seja, pode ser lenta a leitura, não entendendo a 

pessoa os códigos da escrita, inclusive tendo dificuldades de reconhecer até 

mesmo as palavras mais familiares. 

No caso, o laudo médico, fl. 22, anexado aos autos pelo 

agravante, revela que o autor (...) está em tratamento médico desde o ano 

de 2000, tendo quadro clínico compatível com dislexia. O paciente tem um 

nível de inteligência próximo da normalidade e dislexia. Como o paciente 

consegue ler algumas frases, pode realizar o processo de formação para 

habilitar-se e para conduzir veículos em via pública.” 

A mera análise do laudo em questão, somado à doença do 

agravado, Dislexia, conforme antes visto, impede a manutenção da decisão 

recorrida porque, permitida a realização do exame, nos moldes do que foi 

permitido na decisão agravada, não será possível verificar-se se o agravado 

tem condições de ler normalmente sem qualquer auxílio, requisito, repito, 

exigido de todos os motoristas, consoante visto, havendo, obviamente, 

necessidade de que o condutor esteja apto a ler para poder dirigir no 

trânsito, tendo condições de, sozinho, ler sinais e placas indicativas 

existentes. 

Conveniente ressaltar que o trânsito é célere e não é possível 

que se permita a habilitação de condutor sem a devida demonstração de que 

tem condições de ler sem o auxílio de terceiros, até porque não terá sempre 
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o auxílio necessário para a leitura, colocando em risco sua própria 

integridade física, e, ainda da própria coletividade, o que deve ser evitado. 

Verifica-se que não estão preenchidos os requisitos do artigo 

273 do CPC para a concessão da tutela antecipada, porque ausente a 

verossimilhança do direito alegado.  

Neste sentido: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO 
NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 
DESCONSTITUIÇÃO DE AUTUAÇÃO E 
PENALIDADE DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE 
TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. TUTELA ANTECIPADA. 
1. A tutela antecipada deve ser concedida quando 
presentes os requisitos autorizadores: prova 
inequívoca de modo que se convença da 
verossimilhança da alegação e fundado receio de 
dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I, do 
CPC). 2. Caso em que a medida não merece ser 
concedida, por não se reconhecer verossimilhança na 
argumentação da parte autora, ora recorrente, nem 
prejuízo iminente. Inviabilidade da suspensão dos 
efeitos das penalidades aplicadas, com a entrega da 
CNH para dirigir durante a semana. AGRAVO 
DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 
70039052899, Primeira Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 
Julgado em 06/04/2011) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO 
NÃO ESPECIFICADO. PENALIDADE 
ADMINISTRATIVA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE 
ILEGALIDADE NO AGIR DA AUTARQUIA. 
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA 
EXISTÊNCIA DO DIREITO DO DEMANDANTE DE 
TER SUSPENSOS OS EFEITOS DA PENALIDADE. 
Para a concessão da tutela antecipada, deve ser 
considerada a prova inequívoca, a verossimilhança da 
alegação e a possibilidade de dano irreparável ou de 
difícil reparação. Requisitos do art. 273 do CPC não 
preenchidos, caso concreto. À UNANIMIDADE, 
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO. (Agravo de 
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Instrumento Nº 70040797326, Vigésima Primeira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Francisco José Moesch, Julgado em 30/03/2011) 

 

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 
PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MULTA DE 
TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. 
EMBRIAGUEZ. CONTRADITÓRIO E AMPLA 
DEFESA. TUTELA ANTECIPADA. 
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO. 
Tratando-se de penalidade aplicada na vigência da 
Resolução nº 149/2003 do CONTRAN, demonstrada 
oportunização de defesa prévia ao infrator, autuado 
em flagrante, antes de aplicada a penalidade, e 
considerada a presunção de veracidade e legitimidade 
do ato administrativo, ausente prova inequívoca da 
verossimilhança da alegação, exigida pelo art. 273 do 
CPC, indefere-se a tutela antecipada pleiteada. 
Hipótese em que não demonstrada ilegalidade ou as 
irregularidades no procedimento administrativo. 
Precedentes do TJRGS. Agravo desprovido. (Agravo 
Nº 70041370040, Vigésima Segunda Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo 
Zietlow Duro, Julgado em 31/03/2011) 

 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB A 
INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SUSPENSÃO DO 
DIREITO DE DIRIGIR. TUTELA ANTECIPADA. 
Ausente prova inequívoca da verossimilhança da 
alegação e do fundado receio de dano irreparável ou 
de difícil reparação, é de ser indeferida a antecipação 
de tutela. Hipótese em que não há prova inequívoca 
nos autos da nulidade do auto de infração de trânsito e 
do ato administrativo que lhe impôs as penalidades. 
Negado seguimento ao recurso. (Agravo de 
Instrumento Nº 70041506536, Vigésima Segunda 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 
11/03/2011) 

 

Por estes motivos, dou provimento liminarmente ao presente 

agravo de instrumento, para efeito de revogar a tutela antecipada concedida. 

Comunique-se. 
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Intimem-se. 

Porto Alegre, 02 de setembro de 2011. 

 
DES. CARLOS EDUARDO ZIETLOW DURO, 

Relator. 

 


