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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 
MORAIS  E MATERIAIS.  ACIDENTE DE VEÍCULOS.  RE-
PONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.  EXCLUSÃO  DE  ANTIGO 
PROPRIETÁRIO.  REGISTRO  DE  TRANSFERÊNCIA  NO 
ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESNECESSIDADE. POSSIBILI-
DADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. CONTRATO DE 
COMPRA E VENDA E RECIBO REGISTRADOS EM CAR-
TÓRIO. SÚMULA 132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS-
TIÇA. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. APLICAÇÃO 
DO ART.  557,  CAPUT,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CI-
VIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 

- Infere-se que a decisão do juízo de primeiro grau não me-
rece reforma, porquanto o Superior Tribunal de Justiça en-
tende  que  não  há  responsabilidade  do  antigo  proprietário 
desde que comprovada a transferência da propriedade do 
veículo, não sendo necessário para tal a comunicação pe-
rante ao órgão de trânsito competente, podendo ser consi-
derado outros meios de prova. 

- “A  ausência   de  registro  da  transferência  não  implica  a
responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante  
de acidente que envolva o veiculo alienado.” (Súmula nº 132 do 
STJ).

- O Tribunal da Cidadania já se manifestou quanto a mitiga-
ção do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro quando de-
monstrada a transferência do veículo, excluindo de qualquer 
responsabilidade o antigo proprietário.

- “A   jurisprudência   do  Superior   Tribunal  de   Justiça  
orienta   no  sentido  de  que  a norma contida no art. 134 do
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Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em  
vista a orientação de que, havendo notícia da transferência  
do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do an-
tigo  proprietário  pelas  infrações  cometidas  em  momento  
posterior à tradição do bem. Precedentes 3. Verifica-se que  
não houve declaração de inconstitucionalidade do art.  134  
do CTB, tampouco o afastamento deste, mas tão somente a  
interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espé-
cie, não podendo se falar em violação à cláusula de reserva  
de plenário  prevista  no  art.  97  da Constituição Federal  e  
muito menos à Súmula Vinculante n. 10 do STF. Preceden-
tes.” (STJ-  AgRg no AREsp 452.332/RS, Rel. Ministro MAURO CAMP-
BELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  18/03/2014,  DJe 
21/03/2014) 17:22).

RELATÓRIO.

Marcos Antônio Tomaz, devidamente qualificado nos autos, moveu “Ação 

de Reparação de Danos Morais e Materiais por Acidente de Veículos Cumulado com Lu-

cros  Cessantes” contra  Deusdete  Noronha de Oliveira  e Diego Jesus de Oliveira, 
igualmente identificados, alegando, em síntese, que este último causou acidente ocorrido 

no dia 15 de julho de 2007, quando estava conduzindo veículo pertencente ao primeiro re-

corrido, vindo a colidir com o seu bitrem no momento em que ambos atravessavam uma 

ponte, fazendo com que perdesse o controle do caminhão e despencasse da mesma, re-

sultando no falecimento de sua esposa e na perda total de sua carreta bem como da mer-

cadoria que transportava.

Com o advento da sentença (fls. 335/341), o Magistrado  a quo excluiu do 

polo passivo Deusdete Noronha de Oliveira, isentando-o de qualquer responsabilidade, 

bem como decidiu pela procedência da ação, condenando o promovido Diego Jesus de 

oliveira ao “pagamento de R$ 268.082,90, a título de danos materiais, e danos morais ao  

pagamento do valor de R$ 20.000,00. Os valores serão corrigidos a partir desta data.”

Irresignado, o promovente apresentou súplica apelatória às fls. 346/348, ale-

gando, em síntese, que os promovidos são pai e filho, bem como considerando o fato de  

que Diego Oliveira, então condutor causador do acidente, não possuía condições financei-

ras para adquirir o veículo, afirmando que dúvidas não há quanto a natureza fictícia da 
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transação de compra e venda em que se fundamenta a decisão para excluir Deusdete Oli-

veira da sua responsabilidade como real proprietário do automóvel.

Outrossim, assevera que independentemente da verossimilhança da transa-

ção de compra e venda, o primeiro recorrido, na qualidade de antigo dono, não adotou as 

providências legais cabíveis e exigíveis para transferir o veículo supostamente vendido ao 

seu filho, devendo ser responsável solidariamente aos danos provocados, à luz do que 

estabelece o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de fls. 351v.

Parecer  Ministerial  sem  manifestação  quanto  ao  mérito  do  recurso  (fls. 

358/361).

É o relatório.

DECIDO.

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto plenamente 

pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, comportando a análise meritória monocráti -

ca, na forma permissiva do caput, do art. 557, do Código de Processo Civil.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente  
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com 
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” 

Afirma o autor, ora apelante, que os promovidos utilizaram-se da condição 

de serem pai e filho para simular negócio envolvendo o automóvel causador do acidente 

que sofreu, com o fim de isentar o antigo proprietário da responsabilidade de arcar com a 

indenização estipulada na decisão vergastada.
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O magistrado a quo decidiu que caso o proprietário não proceda ao registro 

da transferência nos cadastros do Detran ou no cartório de registros de títulos e documen-

tos, poderá provar por um acervo probatório diverso, inclusive através de oitiva de teste-

munhas.

Pois bem. 

Infere-se que a decisão do juízo de primeiro grau não merece reforma, por-

quanto o Superior Tribunal de Justiça entende que não há responsabilidade do antigo pro-

prietário desde que comprovada a transferência do veículo, não sendo necessário para tal  

a comunicação perante ao órgão de trânsito competente, podendo ser considerado outros 

meios de prova. 

Vejamos a Súmula nº 132 do Superior Tribunal de Justiça que referenda o 

esposado entendimento:

“A ausencia de registro da transferencia não implica a
responsabilidade do antigo proprietario por dano resultante  
de acidente que envolva o veiculo alienado.” (Súmula nº 132 do 
STJ).

Desse modo,  após análise  do conjunto  probatório  trazido,  verifico  às  fls. 

113/114 contrato de compra e venda registrado em cartório bem como o recibo de fls.  

115/115v, comprovando o negócio jurídico realizado entre os promovidos para a transmis-

são do automóvel em favor de Diego Jesus de Oliveira.

Assim, uma vez demonstrado que o veículo causador do sinistro não perten-

cia mais ao senhor Deusdete Noronha de Oliveira, não há que se falar em responsabilida-

de solidária quanto ao adimplemento da indenização estipulada.

Nesse sentido, colaciono decisões da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTERPRE-
TAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDA-
DE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL.
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SÚMULA Nº 132/STJ.
1. A reforma do acórdão depende da interpretação dos fatos e  
provas constantes dos autos (STJ, Súmula nº 7).
2. Recurso especial  provido apenas para que o Tribunal a quo  
examine a causa levando-se em conta o conteúdo da Súmula nº  
132, STJ: “A ausência de registro da transferência não implica a  
responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de aci-
dente que envolva o veículo alienado”.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”1

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPON-
SABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. DANOS MATERI-
AIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
EX-PROPRIETÁRIO. SÚMULA 132/STJ. ALIENAÇÃO. SÚMULA 
7/STJ.
1. A ausência de registro de transferência não implica a res-
ponsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de  
acidente que envolva veículo alienado (Súmula 132/STJ).
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da alienação  
do  veículo  envolvido  no  acidente  encontra  óbice  na  Súmula  
7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”2

Outrossim, o Tribunal da Cidadania já se manifestou quanto a mitigação do 

art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro quando demonstrada a transferência do veículo, 

excluindo de qualquer responsabilidade o antigo proprietário. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL  E ADMINISTRATIVO.  AGRAVO EM RE-
CURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  DO  ANTIGO  PRO-
PRIETÁRIO  POR  INFRAÇÕES  COMETIDAS  APÓS  A  VENDA 
DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA  
JUNTO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA VENDA. REGRA DO 
ARTIGO 134 DO CTB MITIGADA.
PRECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUI-
ÇÃO FEDERAL.
1. O cerne da controvérsia reside na existência de responsabilida-
de do antigo proprietário do automóvel em relação à infração co-
metida após a sua venda quando a transferência não é comunica-
da ao Detran.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no  
sentido de que a  norma contida  no art.  134 do Código de  
Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orien-
tação de que,  havendo notícia  da transferência  do veículo,  
embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprie-
tário pelas infrações cometidas em momento posterior à tra-

1 AgRg no REsp 426.474/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO  
DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 27/08/2010.
2 AgRg  no  REsp  708.620/BA,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  
07/12/2010, DJe 13/12/2010.
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dição do bem. Precedentes 3. Verifica-se que não houve de-
claração de inconstitucionalidade do art.  134 do CTB,  tam-
pouco o afastamento deste, mas tão somente a interpretação 
do direito infraconstitucional aplicável à espécie, não poden-
do se falar em violação à cláusula de reserva de plenário pre-
vista no art. 97 da Constituição Federal e muito menos à Sú-
mula Vinculante n. 10 do STF. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.3 (Grifei)

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGI-
MENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 458 E 535 DO CPC 
NÃO VIOLADOS. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIE-
TÁRIO POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍ-
CULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO 
AO DETRAN. NÃO COMPROVAÇÃO DA VENDA. REGRA DO 
ARTIGO  134  DO  CÓDIGO  DE  TRÂNSITO  BRASILEIRO  QUE 
NÃO PODE SER MITIGADA NO CASO. REVISÃO DO JULGA-
DO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há violação aos arts. 458, II, e 535, I e II, do CPC, quando  
o aresto recorrido está devidamente fundamentado e todos os te-
mas relevantes para o deslinde da questão levantada foram abor-
dados.
2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "Comprovada a  
transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabili-
dade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alie-
nação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de  
Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉ-
SAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe  de 6/9/11).
3. No caso dos autos,  o acórdão recorrido,  às fls.  319-327,  
afirmou que o antigo proprietário do veículo, além de não ter  
encaminhado a cópia autenticada do comprovante de transfe-
rência de propriedade do bem ao DETRAN, conforme reza o  
art. 134 do CTB, não comprovou por outro meio qualquer que  
a transferência tenha se dado em data anterior ao cometimen-
to das infrações. Dessa forma, não pode ser aplicada ao caso,  
em específico, o que este Superior Tribunal de Justiça vêm 
entendendo de que a regra prevista no art. 134 do CTB sofre  
mitigação quando restarem comprovadas nos autos que as 
infrações foram cometidas após aquisição do veículo por ter-
ceiro, mesmo que não ocorra a transferência.
4. Ademais, rever o entendimento do acórdão recorrido de que te-
ria sido comprovada a transferência do veículo em data anterior  
ao cometimento das infrações demandaria o revolvimento do con-
texto  fático-probatório  dos  autos,  que  é  obstado  pela  Súmula  
7/STJ.
5. Agravo regimental não provido.4 (Grifo nosso)

3 AgRg no AREsp 452.332/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado  
em 18/03/2014, DJe 21/03/2014) 17:22.
4 AgRg no REsp 1418691/RS, Rel.  Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em  
05/02/2015, DJe 19/02/2015.
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Com essas considerações, nos termos do art.  557,  caput, NEGO SEGUI-
MENTO AO RECURSO APELATÓRIO, por estar em confronto com súmula e jurispru-

dência de Tribunal Superior, mantendo a sentença em todos os seus termos. 

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 10 de abril de 2015. 

Juíza Vanda Elizabeth Marinho
              RELATORA

J12/R08
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