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DECISÃO MONOCRÁTICA

REMESSA  NECESSÁRIA  -  AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
–  INCIDÊNCIA DE MULTA APÓS A VENDA DO
VEÍCULO  –  AUSÊNCIA  DE
RESPONSABILIDADE  DA  ANTIGA
PROPRIETÁRIA  –  PROCEDÊNCIA  DA
DEMANDA  - ANÁLISE DO RECURSO OFICIAL –
TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTUAÇÃO
DELAS  DECORRENTES  –  MEDIDA  QUE  SE
IMPÕE -  PRECEDENTES -  MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA  SINGULAR  –  APLICAÇÃO  DA
SÚMULA 253 DO STJ E DO ART. 557,  CAPUT,
DO  CPC  – SEGUIMENTO  NEGADO  AO
RECURSO OFICIAL MONOCRATICAMENTE. 

-  “Ocorre  que  tal  regra  sofre  mitigação  quando
ficar  comprovado  nos  autos  que  as  infrações
foram cometidas  após  aquisição  do  veículo  por
terceiro, mesmo que não ocorra a transferência,
nos  termos  do  art.  134  do  CTB,  afastando  a
responsabilidade  do  antigo  proprietário.
Precedentes.  (STJ – Processo AgRg no REsp
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1482835  /  RS  -  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL  -  2014/0154998-2  –
Relator(a)  Ministro  HUMBERTO  MARTINS  -
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA - DJe
14/11/2014)”

- Súmula n°. 253 do STJ: "O art. 557, do CPC,
que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança
o reexame necessário.".

-  O art.  557,  caput, do CPC, permite ao  relator
negar  seguimento  ao  recurso  quando  for
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,
do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal
Superior.

VISTOS, etc.,

Cuida-se de ação declaratória de infração de trânsito ajuizada
por  Tarcíso  de  Albuquerque  Viana,  em  face  do Detran/PB,  aduzindo  que
comprou um veículo Strada, em 03/01/2008, a Srª Ioná Cardoso Gusmão, e
que foi procurado pela antiga proprietária, alegando que foram inseridas multas
na sua habilitação. Ocorre que, não houve a transferência do automóvel e este
foi vendido a terceiro, além de utilizado por várias pessoas, e mesmo assim,
deseja assumir os pontos computados na CNH da Senhora acima mencionada.
Ao final, requer a procedência da demanda, para declarar a responsabilidade
do  autor  nas  multas  inseridas,  no  período  correspondente  as  infrações
quitadas.

Juntou documentos.

Liminar deferida, fls. 24/25.

Contestação  apresentada,  onde  o  promovido  rebate  os  fatos
alegados e pugna pela improcedência da ação, fls. 28/32.

Impugnação às fls. 57/58.

Conclusos, o MM. Juiz de Direito proferiu sentença de fls. 62/64,
julgando  procedente  o  pedido,  determinando  que  a  promovida  promova  a
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transferência das multas, para o nome do promovente, bem como a pontuação,
delas decorrentes.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.
Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça

não  opinou,  por  ausência  de  interesse  público  que  recomende  a  sua
intervenção, fls. 83/86.

É o breve relato.

DECIDO.

A matéria é de fácil deslinde.

A sentença do juízo a quo não merece ser alterada.

Ab  initio,  ressalta-se  que,  em  razão  da  ausência  de  recurso
voluntário,  passo  a  análise,  tão  somente,  da  decisão,  ora  sob  reexame
necessário.

O cerne da demanda recai sobre a ação declaratória de infração
de trânsito, em face das multas aplicadas a antiga proprietária, após a venda do
veículo.

O MM. Juiz de Direito proferiu sentença de fls. 62/64, julgando
procedente o pedido, determinando que a promovida promova a transferência
das  multas,  para  o  nome  do  promovente,  bem  como  a  pontuação,  delas
decorrentes.

Pois bem. Agiu acertadamente o magistrado primevo, vejamos:

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que também
é devido ao antigo proprietário comunicar ao órgão de trânsito a transferência
do registro do veículo. 

“In verbis”:
“Art.  134.  No  caso  de  transferência  de  propriedade,  o
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo
de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias,
cópia  autenticada  do  comprovante  de  transferência  de
propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de
ter  que  se  responsabilizar  solidariamente  pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da
comunicação”.
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O  STJ  já  decidiu  que  a  regra  prevista  no  art.  134  do  CTB
abranda  quando  restar  comprovada  nos  autos  que  a  infração  imputada  foi
cometida após a alienação do veículo, mesmo sem transferência, afastando a
responsabilidade da antiga proprietária.

O STJ pontifica:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO
DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR.  MULTAS.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DO  ALIENANTE.
INTERPRETAÇÃO  DO  ART.  134  DO  CTB.
RELATIVIZAÇÃO. PRECEDENTES.
1.  Há nos autos prova de que o agravado transferiu  a
propriedade  do  veículo  antes  da  ocorrência  dos  fatos
geradores  das  obrigações,  ou  seja,  as  infrações  de
trânsito  ocorreram  quando  o  veículo  já  estava  em
propriedade do novo comprador.
2. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que,
no caso de transferência de propriedade de veículo, deve
o  antigo  proprietário  encaminhar  ao  órgão  de  trânsito,
dentro do prazo legal, o comprovante de transferência de
propriedade,  sob  pena  de  se  responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas.
3.  Ocorre  que  tal  regra  sofre  mitigação  quando  ficar
comprovado nos autos que as infrações foram cometidas
após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não
ocorra a transferência, nos termos do art. 134 do CTB,
afastando  a  responsabilidade  do  antigo  proprietário.
Precedentes. Súmula 83/STJ.
4.  Mostra-se  despropositada  a  argumentação  de
inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97
da CRFB) e do enunciado 10 da Súmula Vinculante do
STF, pois,  ao contrário  do afirmado pelo agravante,  na
decisão  recorrida,  não  houve  declaração  de
inconstitucionalidade  dos  dispositivos  legais  suscitados,
tampouco  o  seu  afastamento,  mas  apenas  a  sua
exegese. Agravo regimental improvido. (STJ – Processo
AgRg no REsp 1482835 / RS - AGRAVO REGIMENTAL
NO  RECURSO  ESPECIAL  -  2014/0154998-2  –
Relator(a)  Ministro  HUMBERTO  MARTINS  -  Órgão
Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA - DJe 14/11/2014)

Esta Corte já decidiu:

PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL  -  Reexame
necessário - Ação anulatória - Venda de veículo
automotor - Ausência de registro de transferência
junto  ao  DETRAN  -  Comprovação  de  venda  -
Pleito de suspensão de débitos, multas e pontos
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da carteira da antiga proprietária - Possibilidade -
Regra do art. 134 do CTB mitigada - Precedentes
do STJ - Pleito de liberação da CNH - Ausência
de prova de fato constitutivo do direito da autora -
Aplicação  do  art.  333,I,  CPC  -  Manutenção  da
decisão - Seguimento Negado - A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido
de  que  comprovada  a  transferência  da
propriedade  do  veículo,  afasta-se  a
responsabilidade  do  antigo  proprietário  pelas
infrações cometidas após a alienação, mitigando-
se, assim, o comando do art. 134 do Código de
Trânsito Brasileiro.  Caberia a autora,  segundo a
inteligência do art. 333, I do CPC, o ônus da prova
quanto  ao  fato  constitutivo  de  seu  direito.  Não
provando  nos  autos  que  a  sua  CNH  não  fora
liberada em virtude das multas aduzidas na inicial,
não se desincumbiu do ônus que lhe competia. 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.  (art.  557  do  CPC).  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00047286420118150371, - Não possui -, Relator
DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em
23-10-2014) 

Com efeito, comprovada a venda em data anterior à ocorrência
de multas, não poderá a antiga proprietária arcar com consequências que não
deu causa, devendo as multas após 03 de janeiro de 2008 e pontuação delas
decorrentes serem excluídas do seu nome, vez que já não mais possuia o
veículo.

Esclareço,  por  fim,  que,  por  estar  a  sentença  recorrida  em
conformidade com a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores e deste
Tribunal,  é  de  ser  negado  seguimento  ao  recurso,  monocraticamente,  nos
termos do caput do art. 557 do Código de Processo Civil, que reza:

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.
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Bem ainda a Súmula n°. 253 do STJ:

"O art. 557, do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário.".

Pelo  exposto,  com  supedâneo  no  art.  557,  caput, do  CPC,
NEGO SEGUIMENTO a remessa necessária, mantendo inalterada a sentença
vergastada.

P. I.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                         RELATOR
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