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APELAÇÃO CÍVEL.  SENTENÇA PROLATADA SOB
A ÉGIDE DE NORMA ANTERIOR AO ADVENTO DO
NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  ANÁLISE
RECURSAL  QUE  DEVE  RESPEITAR  O  TEMPUS
REGIT ACTUM.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  INDENIZAÇÃO.  COMPRA  E  VENDA  DE
VEÍCULO.  COMPRADORA  IMPOSSIBILITADA  DE
REGISTRAR O BEM EM SEU NOME.  PENDÊNCIA
DE TRANSFERÊNCIA ANTERIOR DO AUTOMÓVEL
EM  RAZÃO  DE  NEGOCIAÇÃO  ENTRE  A
CONCESSIONÁRIA  E  TERCEIRA  PESSOA.
IRREGULARIDADE  QUE  PERDURA  HÁ  ANOS.
DEVER  OBRIGACIONAL  E  INDENIZATÓRIO  DA
EMPRESA  PROMOVIDA  CONFIGURADOS.
PRECEDENTES.  DESPROVIMENTO  DA
IRRESIGNAÇÃO.

-  “Art.  14.   A  norma  processual  não  retroagirá  e  será
aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados
os  atos  processuais  praticados  e  as  situações  jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.”  (Código
de Processo Civil de 2015).

- “Dano moral caracterizado, diante da impossibilidade do
autor em transferir o automóvel para seu nome e de realizar
o pagamento do licenciamento,  após inúmeras solicitações
frente a empresa apelada, o que contribuiu para a apreensão
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 do veículo. Lesão à personalidade do demandante que ultrapassa
o  mero  dissabor  do  cotidiano.  (…).”.  (TJPB;  APL  0046204-
42.2011.815.2001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Leandro dos Santos; DJPB 04/04/2016; Pág. 11)

- “É evidente a negligência da montadora de veículo que tem a
obrigação de adotar as providências necessárias a regularização
do veículo, junto ao departamento de trânsito e não o faz, sendo
devida,  portanto,  a  indenização  pelos  danos  morais  causados.
(...).”  (TJPB;  AC  0001060-72.2009.815.2001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. João Batista Barbosa; DJPB
03/02/2014; Pág. 11)

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados,

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível, interposta pela Capital Distribuidora de Veículos Ltda,
em face da sentença de fls. 78/81, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Regional de Mangabeira, nesta
Capital, que julgou procedente os pedidos constantes na “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido
de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada por Doralice Honório Dantas
de Lucena.

No decisório guerreado, a Juíza  a quo determinou que a empresa demandada, ora
apelante, forneça à autora os documentos necessários à transferência do veículo objeto da lide, sob
pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

Além disso, imputou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), em virtude dos infortúnios sofridos pela apelada por até os dias atuais estar
impossibilitada de registrar o bem em seu nome e, por fim, responsabilizou a empresa pelas custas e
honorários sucumbenciais, estes fixados em R$ 300,00 (trezentos reais). 

Após a rejeição de seus embargos declaratórios (vide fls. 96/96v), a parte promovida
interpôs  o presente apelo (fls.  99/110),  defendendo que à autora incumbe o dever  de efetuar  a
transferência do bem, sendo impossível assim proceder sem a vistoria, a qual para ser efetivada
necessita da presença do veículo, que se encontra em posse da recorrida.

Mais  adiante,  destaca  que  o  registro  da  nova  proprietária,  na  hipótese,  só  será
possível  mediante  ordem judicial,  devendo  haver  especificação  de  qual  a  documentação  a  ser
entregue à autora, além de ser fixado um limite às astreintes estipuladas na sentença.

Quanto  ao  dano  moral,  compreende  ser  inexistente,  por  não  haver  respaldo  no
ordenamento jurídico para o seu arbitramento em razão de pendência de registro de propriedade
junto aos órgãos de trânsito.
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Com  base  no  exposto,  requer  o  provimento  da  irresignação,  de  modo  a  julgar
improcedente a demanda,  ou o seu acolhimento parcial,  para determinar  que a transferência  do
veículo se dê por ordem judicial, uma vez que o paradeiro da antiga vendedora é desconhecido,
além de determinar ao Banco HSBC que dê baixa no gravame do veículo.

Contrarrazões às fls. 116/124.

Manifestação  Ministerial  às  fls.  131/133,  sem  adentramento  no  mérito,  ante  a
ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

Inobstante o advento do Código de Processo Civil de 2015, a decisão impugnada foi
proferida sob a égide do CPC de 1973, devendo a presente análise ser realizada com respeito aos
atos processuais e situações  jurídicas já materializadas,  conforme orienta  o art.  14 da nova Lei
Adjetiva, in verbis:

Art.  14.  A  norma  processual  não  retroagirá  e  será  aplicável
imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a
vigência da norma revogada. (Grifo nosso).

Passando à análise do apelo, tenho que o mesmo não merece prosperar.

A promovente,  ora  apelada,  em 30/01/2007,  firmou  o  contrato  de  Arrendamento
Mercantil nº 02226535-9, pelo Banco Fiat Leasing, para a aquisição do veículo objeto da lide junto
à  empresa  apelante,  um  FIAT  UNO  MILLE  FIRE  1.0  Flex,  placa  MOR  1202/PB,  chassi
9BD15802764804365, cor branca, ano 2006, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É  fato  incontroverso  nos  autos  que,  após  a  quitação  das  parcelas,  a  promovente
tentou efetuar a transferência definitiva do bem para o seu nome, porém surpreendeu-se com o fato
de estar em propriedade do HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo (vide fls. 17), e arrendado em
nome de Ana Angélica de Lucena T. Rocha, situação que lhe motivou a ingressar com o presente
feito, no ano de 2012.

Ante  o  quadro  acima,  depreende-se  que  o  automóvel  em questão,  sendo  usado,
deveria já estar em nome da empresa promovida para que pudesse ser transferido para a
nova adquirente, no caso, a promovente, o que não ocorreu.

É essa a orientação dos arts. 123, inciso I, § 1º e 134, caput, do Código de Trânsito
Brasileiro, in verbis:

Art.  123.  Será  obrigatória  a  expedição  de  novo  Certificado  de
Registro de Veículo quando:
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I - for transferida a propriedade; (…).

§  1º  No caso  de  transferência  de  propriedade,  o  prazo  para  o
proprietário adotar  as  providências  necessárias à efetivação da
expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta
dias,  sendo  que  nos  demais  casos  as  providências  deverão  ser
imediatas.

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.

In casu, o automóvel, antes de ser negociado com a demandante, fora da Sra.  Ana
Angélica de Lucena T. Rocha, repassado à empresa demandada,  ora recorrente,  sendo que esta
deveria ter procedido à regularização do bem em seu nome, para que só depois a autora pudesse
registrá-lo após a sua aquisição. 

A situação em tela ultrapassa o mero aborrecimento, vez que se arrasta desde o ano
de 2007, sem que a ora apelada, apesar de ter quitado o bem, tenha registrado o mesmo em seu
nome.

Situações como a ora abordada infelizmente não se tratam de caso isolado, havendo
precedentes jurisprudenciais reconhecendo a obrigação de fazer e o dever de indenizar. Vejamos:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULO
USADO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  TRANSFERÊNCIA  DO
VEÍCULO.  IMPEDIMENTO  DE  PAGAMENTO  DO
LICENCIAMENTO ANUAL. POSTERIOR APREENSÃO DO BEM
PELA  AUTORIDADE  POLICIAL.  OCORRÊNCIA  DO  DANO
MORAL.  MANUTENÇÃO  DO  VALOR  ARBITRADO.
DESPROVIMENTO  AO  APELO.  Dano  moral  caracterizado,
diante  da  impossibilidade  do  autor  em  transferir  o  automóvel
para seu nome e de realizar o pagamento do licenciamento, após
inúmeras solicitações frente a empresa apelada, o que contribuiu
para  a  apreensão  do  veículo.  Lesão  à  personalidade  do
demandante que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano. Quanto
indenizatório  que  deve  ser  mantido  em R$  5.000,00  (cinco  mil
reais), observando a condição econômica de ambas as partes, bem
como para o caráter pedagógico/punitivo da medida. (TJPB; APL
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0046204-42.2011.815.2001; Primeira Câmara Especializada Cível;
Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 04/04/2016; Pág. 11)

PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE ATIVA.  IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA  DO  PEDIDO.  FALTA  DE  INTERESSE  DE
PROCESSUAL. REJEIÇÃO. As preliminares não merecem serem
acolhidas. O conteúdo probatório encartado aos autos dá conta de
que o demandante é parte da relação jurídica, por ter realizado o
pagamento do veículo e acionado a empresa administrativamente
frente ao procon, inexistindo prova em contrário.  Apelação cível.
Ação de obrigação de fazer cumulada com danos. Pedido julgado
procedente.  Irresignação.  Demora na transferência  de  veículo.
Dever  de  indenizar.  Dano  moral  configurado.  Valor  mantido.
Desprovimento  do recurso.  A teor  do  artigo  134 do código de
trânsito  nacional,  é  da  vendedora  a  responsabilidade  de
comunicar a transferência da propriedade do veículo ao órgão de
trânsito. Incontroverso que o apelante não efetivou a comunicação
de transfe- rência de propriedade do veículo em 30 (trinta) dias, o
que,  pelo  comprovante  de  transferência  bancária  de  fls.  16,  se
daria  no  máximo até  01.03.11.  Valor  da  indenização por  dano
moral,  deve  ser  mantido  em  r$5.000,00  (cinco  mil  reais)  em
conformidade  com  os  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  bem  como  observar  a  natureza  jurídica  da
indenização.  (TJPB;  APL  0056209-26.2011.815.2001;  Rel.  Des.
Leandro dos Santos; DJPB 10/09/2015)

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS. NUMERAÇÃO DIVERGENTE. CADASTRO DA BIN.
BASE  DE  ÍNDICE  NACIONAL.  IRREGULARIDADE
IDENTIFICADA  PELO  DETRAN/PB.  IMPOSSIBILIDADE  DE
TRANSFERÊNCIA  DE  PROPRIEDADE  DE  VEÍCULO.
OBRIGAÇÃO  DO  PROMOVIDO  DE  PROVIDENCIAR  A
REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO. NEGLIGÊNCIA. DEVER DE
INDENIZAR.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.  É evidente a negligência da montadora de
veículo  que  tem  a  obrigação  de  adotar  as  providências
necessárias a regularização do veículo, junto ao departamento de
trânsito e não o faz, sendo devida, portanto, a indenização pelos
danos morais causados. O valor indenizatório tem função de pena,
mas  deve  observar  os  critérios  de  razoabilidade  e
proporcionalidade, para não se incorrer em enriquecimento ilícito.
Se o magistrado, ao fixá-lo na sentença, observa tais pressupostos,
deve  ser  mantido  o  valor  estabelecido.  (TJPB;  AC  0001060-
72.2009.815.2001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz
Conv. João Batista Barbosa; DJPB 03/02/2014; Pág. 11)
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Com base no exposto, tem-se que o decisório primevo se mostra irretocável, devendo
a empresa recorrente,  de fato, fornecer toda a documentação necessária para a regularização da
situação, a ser informada pelo órgão de trânsito respectivo, posto haver pendência do registro do
bem desde negociação com terceira pessoa, anterior à realizada entre os litigantes.

Quanto ao pleito relativo à realização da baixa do gravame pelo Banco HSBC, tal
pretensão se mostra incabível nesta oportunidade, uma vez que a citada empresa sequer integrou a
lide, devendo eventual responsabilização nesse sentido ser buscada pelas vias ordinárias.

Ante o exposto, DESPROVEJO O APELO.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à sessão o douta representante do Ministério Público, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J04 e J/07 (R)
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