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AÇÃO INDENIZATÓRIA. TAXISTA. RENOVAÇÃO DA CNH. 
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DANO MORAL E 
LUCROS CESSANTES. Pleito de indenização por lucros 
cessantes e dano moral em razão do autor, motorista de taxi, ter 
ficado sem trabalhar por longo período, por não ter obtido junto 
à autarquia ré a renovação de sua CNH para condução de 
veículo não adaptado. Responsabilidade civil objetiva. Lucros 
cessantes comprovados. Demonstrado o nexo causal entre o 
evento danoso e a conduta do réu. Obrigação de indenizar 
configurada. Dano moral não comprovado, gravitando na órbita 
do dissabor natural e contemporâneo com a época em que 
vivemos. Sentença de parcial procedência. 

   

 

Vistos, etc., 

 

I – RELATÓRIO – 

ROBERTO ANDRÉ FRAGA ROCHA já 

qualificado, aforou ação de indenização contra o DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO, através da qual alega que é motorista de taxi 

há mais de 15 anos, possuindo habilitação para dirigir veículos há mais de 

24 anos, sendo que em 1989 foi vítima de um acidente quando estava 

conduzindo uma moto e foi obrigado a amputar o pé direito, razão pela qual 

passou a usar uma prótese que lhe permite levar uma vida normal, tanto que 

pode renovar sua Carteira Nacional de Habilitação e continuar 

desempenhando sua atividade de motorista de taxi. Entretanto, alegou que 

em 09/01/2003 ao encaminhar a documentação necessária para a 
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renovação de sua CNH, a qual possuía prazo de validade até 14/01/2003, foi 

informado de que deveria ser avaliado por uma junta médica especial do 

DETRAN. Sustentou que referido exame foi realizado por três médicos, 

nenhum com especialidade em ortopedia, sendo que o parecer foi pela 

vedação do exercício de atividade remuneratória, pois somente poderia 

dirigir veículo adaptado, nos termos da Resolução 80/98 do CONTRAN. 

Aduziu que interpôs recurso ao CETRAN a fim de realizar novo exame, o 

que lhe foi deferido, contudo, novamente foi examinado por médicos sem 

especialidade em ortopedia, tendo sido repetido o mesmo diagnóstico. 

Afirmou que, diante de tamanha injustiça, novamente  interpôs recurso, 

dessa vez ao Presidente do Conselho estadual de Trânsito, oportunidade em 

que foi exarado parecer pela ilegalidade da restrição estabelecida pela 

resolução  80/98 do CONTRAN, imposta aos condutores de veículos 

adaptados de exercerem atividades remuneratórias. Em razão disso, alegou 

que o CENTRAN determinou a nomeação de uma junta especial, diante da 

publicação da Portaria nº 066/03, para a sua avaliação, dessa vez com 

médico ortopedista, sendo, então, declarado apto para conduzir veículos 

com segurança. Assim, afirmou que somente em 22 de abril de 2003 é que 

obteve a permissão para voltar a dirigir, ficando, portanto, 99 dias sem 

exercer sua profissão e, consequentemente, sem auferir rendimentos. 

Aduziu que merece ser ressarcido do prejuízo que sofreu em virtude de ter 

ficado impedido de exercer seu ofício, no montante equivalente a R$ 

16,430,00 (...), devidamente atualizado, a título de lucros cessantes, já que 

um permissionário de taxi percebe em média R$ 166,00 (...) por dia, 

conforme informação fornecida pelo Sindicato da Categoria. Sustentou, 

ainda, que faz jus à indenização pelos danos morais advindos da conduta do 

réu, que indevidamente deixou de renovar sua habilitação, a qual somente 

foi obtida após longo período de insistência, tendo sido injustamente exposto 

a uma situação humilhante, sofrendo, por isso, forte abalo moral. Requereu 

a procedência da demanda. A inicial veio instruída com diversos 
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documentos. 

 

Foi deferida a AJG. 

 

A parte ré apresentou contestação, através 

da qual sustentou, em síntese, que não houve nenhuma ilegalidade 

praticada pela autarquia, na medida em que somente pode conceder licença 

para dirigir veículos automotores quando o requerente satisfaz todos os 

requisitos legais para a sua obtenção. Sustentou que o autor não comprovou 

abalo moral que ensejasse a indenização pretendida, nem mesmo o dano 

material que alega ter sofrido, ônus que lhe cabia a teor do art. 333, inciso I 

do CPC. Afirmou que o autor não ficou 99 dias impossibilitado de dirigir, mas 

somente 8 dias, de modo que eventual condenação deve ficar adstrita 

apenas aos 8 dias. Requereu a improcedência da ação. Acostou 

documentos. 

 

Houve réplica. 

 

As partes foram intimadas sobre o interesse 

na produção de provas, oportunidade em que o réu nada requereu e o autor 

postulou a realização de audiência. 

 

Em audiência de instrução e julgamento 

foram ouvidas duas testemunhas e colhido o depoimento pessoal do autor. 

 

Encerrada a instrução, as partes se 

manifestaram. 

 

O Ministério Público manifestou-se pela 

parcial procedência da ação. 
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Vieram-me conclusos. 

 

É o relatório, 

D E C I D O 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO – 

Com efeito, a demanda versa sobre pedido 

de indenização por lucros cessantes e dano moral em razão do autor, 

motorista de taxi, ter ficado sem trabalhar por 99 dias, por não ter obtido 

junto à autarquia ré a renovação de sua CNH para direção de veículo não 

adaptado. 

 

Inicialmente, cumpre referir que, a teor do 

que dispõe o art. 37, §6º da Constituição Federal, a autarquia ré responde 

pelos danos que seus agentes causarem a terceiros com base na 

responsabilidade civil objetiva. Assim, há o dever de indenizar desde que 

haja prova do evento danoso e a configuração do nexo causal, prescindindo 

a culpa do agente. 

 

Dessa feita, mister apenas analisar se 

restaram comprovados os prejuízos alegados pelo autor e se há nexo causal 

entre o dano e a conduta do demandado. 

 

Verifica-se dos fatos narrados na exordial e 

da prova carreada aos autos que o autor tem habilitação para dirigir desde 

12/12/1980 (fl. 43),  sendo que no ano de 1989 foi vítima de um acidente 

motociclístico e foi obrigado a amputar o pé direito, razão pela qual passou a 

usar uma prótese que lhe permite levar uma vida normal, tanto que obteve, 

sem nenhuma restrição, a renovação da sua CNH em 1997, conforme se 
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verifica dos documentos coligidos às fls. 43, 45 e 46 dos autos. 

 

Outrossim, insta ponderar que o autor 

desenvolve a atividade profissional de taxista desde 18/01/1994, como se 

depreende da certidão de fl. 33, emitida pelo Secretário Municipal dos 

Transportes. 

 

Ocorre que, em janeiro de 2003, precisando 

mais uma vez renovar sua Carteira Nacional de Habilitação, foi surpreendido 

com um parecer da junta médica especial do DETRAN, formada por três 

médicos, sendo que nenhum com especialidade em ortopedia, pela vedação 

do exercício de atividade remuneratória, pois o autor  somente poderia dirigir 

veículo adaptado, nos termos da Resolução 80/98 do CONTRAN, o qual foi 

novamente ratificado quando do segundo exame realizado pelo 

demandante, em sede de recurso, de acordo com os documentos de fls. 

30/31. 

 

Insatisfeito com a conclusão da junta médica 

especial do DETRAN, pois tinha plena e total confiança em sua capacidade 

de dirigir veículos comuns, diante de sua larga experiência na condução de 

veículos, interpôs recurso administrativo ao Presidente do Conselho 

Estadual de Trânsito, requerendo a reconsideração da decisão e realização 

de novo exame com especialista em ortopedia, conforme se observa das fls. 

26/29 dos autos. 

 

Assim, no julgamento do referido recurso, foi 

exarado parecer pela ilegalidade da restrição estabelecida pela resolução  

80/98 do CONTRAN, imposta aos condutores de veículos adaptados de 

exercerem atividades remuneratórias, o que levou o CENTRAN a nomear 

uma junta especial para nova avaliação do autor, dessa vez com médico 
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ortopedista,  conforme Portaria nº 066/03, juntada à fl. 57 do processo. 

 

Realizada a nova avaliação, o médico 

ortopedista Luiz Cesar Moro da Rosa assim se pronunciou: “No momento da 

realização do exame o candidato não apresentou dificuldades na condução do veículo, 

dirigindo com segurança.” (fl. 59). Diante desse parecer, o CENTRAN 

encaminhou ofício ao Diretor-Presidente do DETRAN/RS solicitando a 

alteração da restrição constante no prontuário do autor, informando que: “(...) 

com base na avaliação prática realizada, que dá conta que o condutor não apresenta 

qualquer problema na condução de veículo sem adaptação, a restrição que se impõe é a 

seguinte: “apto portador de defeito físico”, conforme prevê o item nº 9.2, letra 'i', do anexo I da 

Res. 51/98, com redação alterada pela Res. 80/98.”. 

 

Dessa feita, observa-se que o autor ficou 

sem poder desenvolver sua atividade de motorista de taxi desde 

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 (fl. 110). Nesse 

sentido também foram os depoimentos das testemunhas arroladas pelo 

autor, que, em que pese não soubessem precisar a data, afirmaram que o 

autor ficou sem trabalhar por um período de três a quatro meses (fls. 174v e 

176), passando por dificuldades financeiras em razão disso. Ainda, 

importante referir que o autor tem duas filhas e sua esposa não trabalha, 

informação colhida através do depoimento da testemunha ouvida como 

informante, Sr. Dante Renan Blois Vass (fl. 175v). 

 

Ora, é bem verdade que não se pode olvidar 

que a legislação de trânsito exige, para a renovação da Carteira Nacional de 

Habilitação, que o motorista se submeta a exames de aptidão física e 

mental, realizados pelo órgão de trânsito, conforme preconiza o inciso I e §2º 

do art. 147 do Código de Trânsito Brasileiro, verbis: 
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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. 

 

Nesse sentido, foi editada a Resolução nº 

80/98, que altera os anexos I e II da Resolução nº 51/98-CONTRAN, a qual 

dispõe sobre os exames de aptidão física e mental e os exames de 

avaliação psicológica, dispondo, em seus itens 10, 10.1 e 19.3, o seguinte: 

 
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 de Trânsito da 
Unidade da Federação e do Distrito Federal. (grifei). 
 
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. (grifei). 
 
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. (Grifei). 
 

 

Entretanto, o que se verificou no caso em 

tela é que o autor, apenas após a interposição de dois recursos na esfera 

administrativa, é que obteve o direito de ser avaliado por médico especialista 

na causa determinante da restrição imposta, ou seja, por médico ortopedista, 

o que, obviamente, resultou em um desgaste muito maior ao demandante, 

bem como resultou na inviabilidade de exercer sua atividade profissional por 

um longo período. 

 

Logo, o que se depreende do contexto fático 

e probatório trazido aos autos é que o autor possuía condições de dirigir 

automóvel comum, sem qualquer tipo de adaptação, pois bastou ser 

avaliado por médico especialista em ortopedia para que fosse essa a 
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conclusão do laudo médico. 

 

Assim, entendo que restou suficientemente 

demonstrada a indevida restrição ao exercício da atividade profissional 

desenvolvida pela autor, em afronta ao mandamento constitucional previsto 

no art. 5º, inciso XIII, da CF/88. Assim, forçoso reconhecer a  

responsabilidade do demandado pelos danos materiais sofridos pelo 

demandante, pois demostrado, além do evento danoso, o nexo de 

causalidade entre os prejuízos sofridos pelo requerente e a conduta do 

demandado. 

 

É nessa linha o entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça do nosso Estado, in verbis: 

   

CONSUMIDOR. DECRETO DE EXTINÇÃO AFASTADO. COMPETÊNCIA DO 
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. 
DEFEITO NO CATALISADOR DO VEÍCULO. PLEITO DE LUCROS 
CESSANTES. 1. Ausente complexidade na produção da prova, apta a afastar a 
competência do Juizado Especial Cível, porquanto, diante do contexto probatório, 
desnecessária perícia técnica. Veículo já submetido, por concessionária 
autorizada da requerida à substituição da peça defeituosa (catalisador), tornando 
improdutiva possível perícia técnica. 2. Aplicação do disposto no artigo 515 § 3º 
do CPC, eis que a causa se encontra madura para julgamento. 3. Mérito. Autor 
que adquire veículo ¿zero Km¿ e na realização da revisão dos 15.000 Km, resta 
constado defeito no catalisador. Negativa da requerida de proceder na troca da 
peça, sob alegação de perda da garantia contratual, haja vista ter o autor feito 
adaptação do veículo para GNV, o que expressamente vedado no manual do 
proprietário do veículo (fl. 40/41). 4. Peça substituída por outra igual de mesma 
marca e modelo (catalisador - mesmo usada na fabricação do veículo), e que se 
mostra compatível com os diversos tipos de combustíveis. Fato não contestado 
pela demandada. Defeito apresentado que não foi ocasionado pela conversão de 
gasolina/álcool para GNV, realizada no veículo. Vicio oculto. Despesas com a 
substituição da peça que devem ser suportadas pela requerida. 5. Faz jus o 
taxista ao pagamento de lucros cessantes pelo período em que deixou de 
utilizar o veículo em razão do conserto efetivado. Valor da diária fixado a partir 
do rendimento médio de um taxista, deduzindo-se daí o percentual necessário à 
manutenção do veículo (50%). Fixação do número de dias em que o 
automóvel ficou sem poder ser utilizado a partir de um critério de 
razoabilidade para as circunstâncias do caso concreto. SENTENÇA 
REFORMADA DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO (Recurso Cível 
Nº 71001548437, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 
Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 11/09/2008). (grifei). 

  

  

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. VEÍCULO. LUCROS CESSANTES. TAXI. 
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DESÍDIA DA SEGURADORA EM DAR BAIXA DO VEÍCULO JUNTO AO ORGAO 
DE TRANSITO. IMPOSSIBILIDADE DO SEGURADO DE LIBERAÇÃO DAS 
PLACAS DO VEÍCULO SINISTRADO E TRANSFERIDO PARA A 
SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. O art. 126, parágrafo único, do Código 
de Trânsito Nacional, expressamente prevê o dever da seguradora de requerer a 
baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, quando o 
veículo for irrecuperável ou definitivamente desmontado. Impedido o autor de 
obter o novo alvará de tráfego, tendo em vista que constava como proprietário do 
veículo anterior, por desídia da seguradora, é dever desta indenizar os lucros 
cessantes decorrentes, mormente porque deixou o segurado de auferir a 
renda com a atividade de taxista, para a qual possuía a legal habilitação. 
Pleito deferido em parte. Sucumbência recíproca. APELO PARCIALMENTE 
PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70014244610, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 18/10/2007). (grifei). 

  

  

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E 
DANOS E DANOS MORAIS. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE 
HABILITAÇÃO CNH. FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO. MULTA DIÁRIA. 
Evidenciado pela prova constante dos autos que houve falha do serviço 
público, é de ser responsabilizada a autarquia que, embora provocada pelo 
demandante, mostrou-se negligente na obtenção do seu prontuário junto a 
autarquia de mesma natureza, com sede em outro Estado. Procedente a 
indenização pelos lucros cessantes quando resta evidenciado que o 
demandante deixou de exercer a função de motorista de táxi por não poder 
contar com a CNH, por culpa da demandada, fato que restou comprovado 
pela prova documental produzida. O autor faz jus à indenização pelos danos 
morais, pois restou provado que ele foi impedido de dirigir veículos de 
passageiros (categoria `D), em razão do atraso na renovação da CNH. Diante 
das circunstâncias dos autos, e ainda que pertinente a imposição de multa diária 
pelo descumprimento da tutela antecipada, mostra-se pertinente o pedido da sua 
redução, não só diante do seu valor exacerbado, mas também porque premiaria o 
demandante com valor muito superior à própria indenização que postulou, 
evitando-se, também, o enriquecimento ilícito do mesmo em detrimento do erário. 
Apelação parcialmente provida. Unânime. (Apelação Cível Nº 70010235018, 
Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 
Schreiner Pestana, Julgado em 10/03/2005). (grifei). 

  

Quanto ao valor devido a título de lucros 

cessantes, entendo que o montante do débito deve ser apurado com base 

na média mensal dos ganhos do autor, auferida a partir dos ganhos 

declarados à Receita Federal, relativamente ao Ano-Calendário de 2002 (fls. 

180/182), já que em relação ao exercício de 2003 a renda auferida restou 

prejudicada em virtude do período em que o autor ficou impossibilitado de 

exercer a função de motorista de táxi por não contar com a CNH. Essa 

média mensal deverá ser multiplicada pelos meses em que este ficou sem 

trabalhar. 
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Por fim, quanto ao pedido de indenização a 

título de danos morais, em razão do abalo sofrido por ter ficado sem 

trabalhar e, consequentemente, sem auferir renda,  entendo, concessa 

venia, que não merece acolhimento. 

 

Portanto, malgrado as alegações do autor, 

não ficou comprovado quantum satis, como cumpria ao requerente, nos 

termos do que dispõe o art. 333, inc. I, do CPC, a ocorrência do 

constrangimento e humilhação referidos na exordial. 

 

Cumpre salientar que o dano moral, data 

vênia, não pode estar no subjetivismo das pessoas, caso em que vira 

“loteria” e passa ao perigoso campo das conjecturas e pessoalidades. Ao 

contrário, para ensejar dano moral deve ficar plasmado nos autos o 

sentimento de dor, desprezo, menoscabo, diminuição pessoal, sofrimento e 

um padecimento extraordinário capaz de levar a vítima a ser ressarcida 

pecuniariamente por esse apequenamento. 

 

Entretanto, a prova carreada aos autos não 

enseja suficiência probante do dano moral, apenas ficou gravitando na órbita 

do dissabor natural e contemporâneo com a época em que vivemos, sem 

maiores repercussões, quer no sentimento pessoal, sem humilhação 

exagerada, um sofrimento extraordinário ou mesmo no campo do 

padecimento moral ou pessoal. 

 

No mesmo sentido, a ementa abaixo 

colacionada, expressis verbis: 

 
REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE 
AUTOMÓVEL. DEMORA NO FORNECIMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À TRANSFERÊNCIA. 
RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE MULTA. 
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DANO MORAL INOCORRENTE. LUCROS CESSANTES 
NÃO COMPROVADOS. 1. Restou incontroverso o atraso no 
fornecimento do documento de transferência da propriedade 
do automóvel pela ré. Em razão de tal ato, foi o autor 
obrigado a suportar multa junto ao DETRAN. Já tendo o 
valor da penalidade sido ressarcido ao demandante, 
prejudicada a análise de tal pedido. 2. O mero 
descumprimento do contrato, no entanto, só acarreta a 
reparação por danos morais excepcionalmente, conforme 
entendimento assentado em Encontro de Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais promovido na cidade de Gramado em 
maio de 2005. Hipótese em que o autor não comprovou 
que o atraso no fornecimento da documentação teria lhe 
causado qualquer prejuízo moral capaz de ensejar a 
indenização por danos extrapatrimoniais pretendida. 3. 
Os lucros cessantes devem vir cabalmente comprovados, o 
que não ocorreu no caso em comento. O autor não negou 
seu impedimento para laborar como taxista, uma vez que é 
policial militar, tampouco produziu provas dos valores 
alegados como devidos. Outrossim, a afirmação trazida em 
razões recursais, de que o ponto de táxi seria transferido 
para sua esposa, devido ao seu impedimento em atuar como 
taxista, levaria à extinção da ação por ilegitimidade ativa. 
Dessa forma, por qualquer ângulo que se analise, não são 
devidos os valores pleiteados a título de lucros cessantes, 
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. 
(Apelação Cível Nº 71001954346, Relator: Ricardo Torres 
Hermann, Julgado em 14/05/2009). (grifei). 

 

 

Com efeito, ficou comprovado, pela análise e 

confronto jurisprudencial, que o fato não se ajusta àqueles que acarretam 

danos morais passíveis de tradução pecuniária, malgrado 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. É preciso que não se exagere na avaliação dos dissabores 

naturais da vida, ainda mais da vida moderna, com o incremento dos meios 

de comunicação e divulgação de massa. 

 

Não encontrei, rogada vênia, padecimento 
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suscetível de transformá-lo em pecúnia, em razão do que não merece 

prosperar a pretensão do autor de ser indenizado por danos morais. 

 

Com efeito, a ação procede em parte, com o 

escopo de indenizar os danos materiais sofridos pelo autor, afastando-se a 

condenação do demandado ao pagamento de indenização a título de danos 

morais, uma vez que não demonstrados.  

   

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. Porto Alegre, 14 de julho de 2009. 

 

 
Niwton Carpes da Silva, 

Juiz de Direito 


