
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0109008-12.2012.815.2001.
ORIGEM: 17ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa.
RELATOR: Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: MAIS CAR, Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda.
ADVOGADO: Zenildo G. de Mendonça Filho.
APELADO: Pedro Henrique Santos Alves.
ADVOGADO: Alexandrino Alves de Freitas.

EMENTA:  APELAÇÃO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E 
MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO EM CONCESSIONÁRIA. CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO.  DEMORA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO 
AO  DETRAN.  INADIMPLEMENTO  CONTRATUAL.  OBRIGAÇÃO  DE 
PROCEDER  À  TRANSFERÊNCIA.  VEÍCULO  FURTADO.   DANOS 
MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE ESTABELECIDO EM 
ESTRITA  OBSEVÂNCIA  AOS  CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E 
PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO APELO.

1. Demonstrada a desídia da concessionária em não proceder a devida transferência 
do veículo quando da aquisição do bem, agindo em desconformidade àquilo que 
pactuado entre  as  partes,  porquanto  fornecido o  documento  de  Autorização para 
Transferência de Veículo devidamente assinado pelo vendedor, gerando transtornos 
que  fogem ao  mero  aborrecimento  cotidiano,  é  devida  a  reparação  pelos  danos 
sofridos.

2.  Para quantificação dos danos morais, há que se levar em conta os critérios da 
razoabilidade, proporcionalidade e equidade, bem como o grau de culpa dos 
envolvidos, a extensão do dano, e a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim 
de evitar que reincida na sua conduta ofensiva.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
nº 0109008-12.2012.815.2001,  em  que  figuram  como  Apelante  MAIS  CAR, 
Comércio de Veículos,  Peças e Serviços Ltda. e Apelado Pedro Henrique Santos 
Alves.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade,  acompanhando  o  Relator, em conhecer  a  Apelação  e negar-lhe 
provimento. 

VOTO.

MAIS  CAR,  Comércio  de  Veículos,  Peças  e  Serviços  Ltda interpôs 
Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 17ª Vara Cível da Comarca da 



Capital, f. 103/109, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Materiais 
e  Morais  em face dela  intentada por Pedro Henrique Santos Alves,  que julgou 
parcialmente  procedentes  os  pedidos  iniciais,  condenando  a  Apelante  a  pagar  a 
quantia de R$ 7.000, a título de reparação de ordem moral, bem como o valor de R$ 
5.851,00, referente aos danos patrimoniais devidos ao Autor, uma vez configurada a 
responsabilidade  da  concessionária,  que  recebeu pagamento  para  intermediar  a 
compra e venda do veículo e não operou tempestivamente a transferência do bem 
para o adquirente, causando prejuízos ao Apelado pela não cobertura do seguro, face 
ao furto do automóvel.

Em suas razões, f. 69/76, a Apelante alegou a ocorrência de cerceamento de 
defesa,  porquanto  não  fora  intimada  de  nenhum  ato  processual,  inclusive  da 
Sentença, o que atribui ao fato de ter protocolizado contestação intempestiva.

Aduziu que o veículo não foi transferido por culpa exclusiva do Apelado, 
que  não  compareceu  ao  DETRAN  para  realizar  a  sua  vistoria,  e,  após,  restou 
impossibilitada a transferência em virtude do furto do carro.

Sustentou a  inexistência  de  ato  ilícito  por  ela  praticado,  pelo  que  reputa 
afastado o seu dever de indenizar os danos morais e materiais sofridos pelo Apelado.

Contrarrazoando, f.  131/138, o Apelado argumentou que a Apelante atuou 
como  fornecedora  de  serviço,  ao  cobrar  para  efetivar  a  transferência  do  bem, 
caracterizando  a  relação  de  consumo  e  devendo  ser  responsabilizada  pelas 
consequências de sua omissão.

A Procuradoria  de Justiça,  f.  143/147,  verificando  o erro na prestação do 
serviço e considerando a natureza in re ipsa do dano, inerente ao próprio ato lesivo, 
opinou pelo desprovimento do Apelo.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 127, pelo que, presentes 
os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Decretada a revelia da Recorrente, os prazos correm independentemente de 
intimação, podendo, porém, nos termos do art. 322 do CPC, intervir no processo em 
qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra; ademais, o prazo para a 
manifestação recursal começa a fluir da data da publicação da Sentença em Cartório, 
tornando-se despicienda qualquer ulterior intimação pessoal do irresignado.

Descabe,  desta  forma,  a  nulidade  requerida,  posto  que  a  Apelante  não 
demonstrou  o  suposto  cerceamento  de defesa,  limitando-se  a  alegar  que  não foi 
intimada dos atos processuais posteriores à decretação da revelia, muito embora o 
único  ato  produzido  pelo  Juízo  a  quo tenha  sido  a  intimação  ao  Apelado  para 
requerer o que entendesse de direito, sucedido da prolatação da Sentença.

Dispõe o artigo 123, inciso I, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, que 
aquele que adquire um veículo, por força da tradição, está obrigado a providenciar, 



no prazo de trinta dias, a transferência para o seu nome do registro de propriedade do 
referido automóvel, junto ao órgão de trânsito competente, neste caso, o DETRAN.

Por outro lado,  a empresa que comercializa veículos novos e seminovos, na 
qualidade de fornecedora de serviços, atuando como verdadeira intermediária dos 
serviços  e  auferindo  lucro  com  a  atividade,  assume  os  ônus  e  riscos  que  daí 
germinam,  tornando-se  responsável  pelos  efeitos  derivados  da  não  ultimação  do 
negócio na forma convencionada (CDC, artigo 7º, parágrafo único).

No mesmo sentido, é a jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios1.

1 CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  RELAÇÃO DE  CONSUMO.  AQUISIÇÃO DE  VEÍCULO. 
DEMORA  INJUSTIFICADA  NA  TRANSFERÊNCIA  DA  PROPRIEDADE.  DANO  MORAL 
CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. 1. A matéria devolvida 
a este Tribunal cinge-se à majoração da indenização por danos morais e honorários advocatícios. 2.  
In  casu,  o  conjunto  probatório  é  conclusivo  na  comprovação  de  que  o  réu  demorou 
injustificadamente na transferência da propriedade do veículo adquirido pelo autor,  causando-lhe 
danos.  3. Posta assim a questão, é de se dizer que o réu não logrou comprovar fato impeditivo,  
modificativo ou extintivo do direito do autor, como lhe competia na forma do art. 333, II, do CPC. 4. 
Assim, correta a sentença que condenou o réu na reparação do dano moral, mas considero reduzida a 
verba indenizatória fixada em R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Diante das circunstâncias do caso concreto,  
tenho que a indenização deve ser majorada para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de se 
adequar aos valores arbitrados por este Tribunal em casos semelhantes. 6. Por fim, os honorários 
advocatícios  foram fixados  em percentual  compatível  com a  complexidade  da  causa  e  trabalho 
realizado  pelo  advogado.  Recurso  parcialmente  provido.  Apelação  cível  nº  0055697-
51.2012.8.19.0205 27ª câmara cível/consumidor. (TJRJ; APL 0055697-51.2012.8.19.0205; Vigésima 
Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Jo?o Batista Damasceno; Julg. 14/01/2015; DORJ 23/01/2015)

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  DEMORA  NA 
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1 - 
Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995, 12, inciso IX, 
98  e  99  do  regimento  interno  das  turmas  recursais.  Recurso  próprio,  regular  e  tempestivo.  2  - 
Responsabilidade civil. Demora na transferencia de propriedade de veículo. O fornecedor responde 
pelos danos decorrentes da demora no pedido de transferência de registro de veículo, obrigação que 
houvera assumido mediante procuração. 3 - Dano material. São evidentes os danos decorrentes da  
demora,  como a  multa imposta  ao consumidor  (art.  233  do CTB) bem como o  impedimento  à 
concessão da carteira definitiva e das despesas necessárias à nova habilitação. Quanto à liquidação 
dos danos, além dos documentos demonstrativos das despesas realizadas é possível apurar o valor a  
partir do critérios equitativos (art. 6º. da Lei nº 9.099/1995). Neste quadro, o valor arbitrado pelo  
julgador de primeiro grau mostra-se razoável. 4 - Dano moral. A demora da concessionária-ré em 
promover a transferência de propriedade do veículo por mais de 30 dias, levando o proprietário a 
sofrer penalidade para a qual não contribuiu, obrigando-o a se submeter novamente ao procedimento 
administrativo para expedição da carteira de habilitação, supera os aborrecimentos quotidianos que 
violam os direitos de personalidade, a merecer a reparação por dano moral. Valor da condenação, 
fixado em R$ 2.500,00, mostra-se adequado à extensão do dano e à necessidade de prevenção. 5 -  
Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 15% 
da  condenação,  pelo  recorrente.  (TJDF;  Rec  2013.03.1.017315-2;  Ac.  715.886;  Segunda  Turma 
Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa; DJDFTE 
30/09/2013; Pág. 303) 

BEM MÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE DAR. INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA 
VENDEDORA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. A venda do veículo incluía 
a  transferência  da  titularidade  da  propriedade  ao  adquirente,  com  entrega  da  documentação 
correspondente, necessária à fruição total  do bem. 2. A demora na transferência do veículo,  sem 
qualquer culpa da adquirente,  e a resistência da vendedora quanto à providência a seu cargo, só 
efetivada com ordem judicial, consubstancia dano moral passível de compensação, não se tratando 



O Apelado, ao adquirir o veículo junto à concessionária Apelante, esperava 
tranquilidade quanto aos procedimentos administrativos de transferência, no entanto, 
ao ter seu carro furtado, não pôde obter de pronto o valor do prêmio perante sua 
seguradora, face à ausência do documento de transferência.

Forçoso  reconhecer,  portanto,  o  liame  de  causalidade  entre  a  conduta 
omissiva  da  Apelante  e  os  danos  materiais  experimentados  pelo  Apelado com a 
locação de veículo reserva e demais gastos, como bem salientou a Magistrada ao 
proferir a Sentença guerreada.

De  igual  modo,  também  restaram  configurados  os  danos  morais, 
considerando as tentativas frustradas que o Recorrido empreendeu a fim de resolver 
administrativamente  a  questão,  não  tendo  a  Recorrente  demonstrado  que  tomou 
qualquer providência a fim de concretizar a transferência do automóvel antes do 
ajuizamento da presente ação.

Para a fixação do quantum indenizatório, deve ser considerada a falha da 
Apelante na execução de seus serviços e os transtornos suportados pelos Apelados, 
não  se  olvidando,  outrossim,  que  a  reparação  não  pode  servir  de  causa  ao 
enriquecimento injustificado, mas que não deve ser inexpressiva a ponto de não 
cumprir com o seu caráter pedagógico, o montante indenizatório de R$  7.000,00 
arbitrado na Sentença revela-se suficiente e condizente com as peculiaridades do 
caso, em estrita observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento. 

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 23 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exm.ª Promotora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de 
Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

de mero descumprimento contratual. 3. A indenização por dano moral deve atender ao binômio da  
razoabilidade  e  proporcionalidade,  configurando valor  suficiente  a  compensar  a  lesão  e  punir  o 
agente, sem configurar enriquecimento indevido ou punição excessiva. 4. Negaram provimento aos 
recursos principal da ré e adesivo da autora. (TJSP; APL 0000238-80.2009.8.26.0009; Ac. 6603542; 
São  Paulo;  Vigésima  Quinta  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Vanderci  Álvares;  Julg. 
20/03/2013; DJESP 09/04/2013)


