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PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  COMPRA  E
VENDA  DE  VEÍCULO.  OBRIGAÇÃO  DA
CONCESSIONÁRIA  EM TRANSFERIR  O  VEÍCULO
RECEBIDO  PARA  O  SEU  NOME  ANTES  DE
REPASSÁ-LO. REJEIÇÃO DA PREFACIAL.

- É obrigação da concessionária automobilística providenciar
a transferência dos veículos adquiridos, seja qual for o meio,
de modo que, não o fazendo, assumi os riscos de sua atuação,
devendo responder pelos danos causados.

- “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E
VENDA DE VEÍCULO USADO. DAÇÃO EM PAGAMENTO
PARA COMPRA DE UM VEÍCULO NOVO. ENTREGA DO
VEÍCULO USADO PELA AUTORA À CONCESSIONÁRIA.
POSTERIOR REVENDA A TERCEIRO. DESÍDIA DAS RÉS
NAS  DILIGÊNCIAS  NECESSÁRIAS  PARA
TRANSFERÊNCIA  DO  VEÍCULO  AO  NOVO
COMPRADOR.”  (Recurso  Cível  Nº  71005363650,  Quarta
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia
Dipp Dreher, Julgado em 26/06/2015)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO.  FALTA  DE  TRANSFERÊNCIA  PARA  O
NOVO  PROPRIETÁRIO.  RESPONSABILIDADE  DO
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SITUAÇÃO
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QUE PROVOCOU A EMISSÃO DE MULTA DE TRÂNSITO
EM  NOME  DA  AUTORA.  IRREGULARIDADE  QUE
PERDURA  HÁ  ANOS.  DEVER  OBRIGACIONAL  E
INDENIZATÓRIO  DA  EMPRESA  PROMOVIDA
CONFIGURADOS.  PRECEDENTES.  DESPROVIMENTO
DA IRRESIGNAÇÃO.

- “a recorrente é responsável pelos prejuízos provocados à parte
autora, que foi surpreendida com a emissão de multa de trânsito
em seu nome. A situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor e
autoriza a concessão de indenização por danos morais.”. (TJ/PR –
Recurso Cível Nº 71004381133, Segunda Turma Recursal Cível,
Turmas  Recursais,  Relator:  Alexandre  de  Souza  Costa  Pacheco,
Julgado em 26/02/2014)

- “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,  REJEITAR  A  PRELIMINAR.  NO  MÉRITO,  POR  IGUAL
VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível, interposta pela Tambaí Motor e Peças Ltda, em face da
sentença  de  fls.  153/157,  proferida  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  da  Comarca  de  Bayeux,  que  julgou
parcialmente procedente os pedidos constantes na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por
Danos Morais”, ajuizada por Edneide Alves de Farias Freitas.

No decisório guerreado, o Juiz a quo condenou a empresa demandada, ora apelante, a
pagar a autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
em razão dos infortúnios sofridos com a cobrança de infrações de trânsito cometidas por terceiros.

Insatisfeita, a parte promovida interpôs o presente apelo (fls. 160/177), suscitando,
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto incumbiria à autora o dever de
efetuar a transferência do bem, notificando o departamento de trânsito sobre a venda do automóvel.

No  mérito,  defende  que  não  foram  demonstrados  os  requisitos  necessários  para
caracterizar a sua responsabilidade civil, haja vista que inexistiu a prática de qualquer ato ilícito
causador de dano moral, tratando-se, a hipótese, de mero aborrecimento.
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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  que  seja  minorada  a  verba
indenizatória fixada no decisório objurgado.

Contrarrazões às fls. 183/189.

Manifestação Ministerial  às fls.  197/200, opinando pela rejeição da preliminar  de
ilegitimidade passiva ventilada, sem deliberação meritória.

É o relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O recorrente assevera que não teria legitimidade passiva para causa uma vez que
seria da responsabilidade da autora notificar o departamento estadual de trânsito acerca da venda do
veículo,  de  modo  que  teria  assumido  o  risco  de  ser-lhe  imputada  as  infrações  praticadas  por
terceiros após o repasse do bem pela concessionária.

Pois  bem,  concebo  que  tais  alegações  não  merecem prosperar,  porquanto  restou
incontroverso que o veículo foi vendido à recorrente,  que passou a ter o dever legal de fazer a
transferência do bem para o seu nome antes de revendê-lo a terceiros.

Ora, é obrigação da concessionária automobilística providenciar a transferência dos
veículos adquiridos, seja qual for o meio, de modo que, não o fazendo, assumi os riscos de sua
atuação, devendo responder pelos danos causados.

Nesse sentido, trago à baila entendimento jurisprudencial:

RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.  COMPRA  E  VENDA  DE
VEÍCULO USADO.  DAÇÃO EM PAGAMENTO PARA COMPRA DE
UM  VEÍCULO  NOVO.  ENTREGA  DO  VEÍCULO  USADO  PELA
AUTORA  À  CONCESSIONÁRIA.  POSTERIOR  REVENDA  A
TERCEIRO.  DESÍDIA  DAS  RÉS  NAS  DILIGÊNCIAS  NECESSÁRIAS
PARA  TRANSFERÊNCIA  DO  VEÍCULO  AO  NOVO  COMPRADOR,
INDEPENDENTEMENTE DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 134 DO
CTB.  SITUAÇÃO  DOS  DÉBITOS  DE  MULTA  E  DEPÓSITO
REGULARIZADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, O QUE PERMITE
A  CONCLUSÃO  DE  QUE  A  TRANSFERÊNCIA  TAMBÉM  JÁ  FOI
PROVIDENCIADA.  VEÍCULO  EM  CIRCULAÇÃO.  DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DAS
RÉS  QUE  CAUSARAM  PREJUÍZOS  E  TRANSTORNOS  À  AUTORA
QUE  ULTRAPASSARAM  OS  MEROS  ABORRECIMENTOS  DO
COTIDIANO.  QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 PARA FINS DE
ATINGIR  O  CARÁTER  PUNITIVO  E  PEDAGÓGICO.  SENTENÇA
REFORMADA  EM  PARTE.  RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71005363650, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas
Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 26/06/2015)
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A Procuradoria  de Justiça também comunga desse mesmo posicionamento,  senão
vejamos trechos extraídos da peça ministerial:

“Suscita  a  empresa  recorrente,  em  sede  de  preliminar,  a  sua
ilegitimidade  passiva  ad  causam,  traduzida  na  imputação  de
responsabilidade da apelada quanto a notificação formal ao DETRAN
sobre a venda do seu automóvel.

Entretanto,  uma  vez  atuando  a  concessionária  de  veículos  como
intermediadora  da  venda  de  automóvel  objeto  do  feito,
responsabilizando-se por colher a assinatura do vendedor no documento
que  autoriza  a  sua  transferência  e  sendo  remunerada  mediante
comissão, indiscutível a sua legitimidade passiva ad causam para a ação
em que o alienante pretende vê-la condenada à composição dos danos
morais que lhe teriam advindo da omissão em regularizar a propriedade
do veículo junto ao DETRAN/PB.

É  nessa  linha  que  promana  o  art.  14,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor, in verbis:

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,  independentemente  da
existência  de  culpa,  pela  reparação  dos  danos  causados  aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.
(…)
Por essas razões opina essa Procuradoria de justiça pela rejeição da
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela Tambaí em
seu recurso. (fls. 199/200)

Por essas razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

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

É fato incontroverso nos autos que em abril de 2008 a autora utilizou seu carro usado
como parte do pagamento do veículo novo adquirido junto a empresa apelante, oportunidade em
que  esta,  nos  termos  de  recebimento  do  bem  (fls.  10),  responsabilizou-se  quanto  às  multas
decorrentes de possíveis infrações de trânsito a se procederem a partir de tal data.

Ante  o  quadro  acima,  depreende-se  que  o  automóvel  em questão,  sendo  usado,
deveria  ter  sido  transferido  para  o  nome  da  empresa  promovida  para  que  pudesse  ser
negociado com o novo adquirente, o que não ocorreu. Portanto, a responsabilidade é exclusiva da
concessionaria, posto que, antes de realizar a revenda, tinha a obrigação de proceder com todos os
trâmites daí decorrentes, não tendo a autora qualquer responsabilidade sobre o repasse a terceiros.

É essa a orientação do art. 123, inciso I, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro,  in
verbis:
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Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro
de Veículo quando:

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.

In casu, o automóvel em questão foi multado em decorrência de infrações de trânsito
praticadas em fevereiro de 2010, aproximadamente um ano e dez meses após ter sido repassado à
empresa demandada, ora recorrente, sendo que esta deveria ter procedido à regularização do bem
em seu nome, para que um terceiro pudesse registrá-lo após a sua aquisição.

Ressalte-se que o fato da autora não ter cumprido com o disposto no art.  134 do
CTB,  por  si  só,  não  é  capaz  de  afastar  a  responsabilidade  da  concessionária  promovida  em
providenciar a regular transferência do veículo, pois, além de tratar-se de uma relação de consumo,
a demandante confiou que cumpririam com todas as diligências necessárias para a venda do veículo
usado, sem lhe acarretar qualquer problema, conforme assentado no termo de recebimento.

A situação em tela ultrapassa o mero aborrecimento, vez que se arrasta desde o ano
de 2010, sem que a ora apelada, apesar de ter provado a entrega do bem como parte do pagamento
de um veículo novo, tenha registrado em seu nome infrações dele decorrentes.

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:

RECURSO  INOMINADO.  INDENIZATÓRIA.  LEGITIMIDADE
PASSIVA  DA  CONCESSIONÁRIA.  LEASING  QUE  TEVE  A
INTERMEDIAÇÃO  DA  REQUERIDA.  FALHA  NO  DEVER  DE
INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR QUE PRETENDIA A CONTRATAÇÃO
DE FINANCIAMENTO.  VEICULO USADO ENTREGUE NA TROCA.
NÃO  TRANSFERÊNCIA.  OBRIGAÇÃO  DA  CONCESSIONÁRIA  DE
COMUNICAR A VENDA.  MULTA.  PONTOS NA HABILITAÇÃO DO
AUTOR.  DANO  MORAL.  CARÁTER  PUNITIVO.  SENTENÇA
MANTIDA. Tem a recorrente legitimidade passiva na medida em que
intermediou  a  negociação  do  autor,  oferecendo-lhe  os  serviços  da
financeira  da  Renault,  de  propriedade  do  mesmo  conglomerado  que
fabrica  os  carros  por  si  revendidos.  Pretensão  do  autor  que  era  de
firmar  contrato  de  financiamento,  mostrando-se  abusiva  a  prática  de
impor  ao  consumidor  a  assinatura  de  contrato  de  leasing  como  se
financiamento  fosse,  sem  esclarecer  as  diferenças  entre  ambos.
Diferenciação que não se pode esperar ser de conhecimento do homem
médio. Dever de informação do fornecedor do produto ou serviço que
não  restou  cumprido  nos  autos.  Tendo  o  autor  entregue  seu  veículo
usado na troca pelo novo, era obrigação da recorrente ter comunicado a
venda ao DETRAN tão logo esta restou concretiza, respondendo pelos
danos  causados  em  razão  da  multa  sofrida  pelo  atual  proprietário.
Comunicação de venda que se impõe também ao vendedor, não somente
ao comprador. Dano moral mantida, em razão do caráter punitivo da
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medida, a fim de compelir o requerido a revisar seus procedimentos em
relação aos carros  usados de clientes  que recebe como pagamento e
revende.  Quantum  indenizatório  (R$3.500,00)  que  não  se  mostra
abusivo. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO
DESPROVIDO.  UNÂNIME.  (TJ/PR -  Recurso Cível  Nº  71005021365,
Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz
Pozza, Julgado em 25/02/2015)

RECURSO  INOMINADO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  COMPRA  E
VENDA  DE  VEÍCULO.  AUTOMÓVEL  ENTREGUE  À
CONCESSIONÁRIA  EM DAÇÃO  EM PAGAMENTO E REVENDIDO
PARA  TERCEIRO.  FALTA  DE  TRANSFERÊNCIA  PARA  O  NOVO
PROPRIETÁRIO.  RESPONSABILIDADE  DO  ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.  ALEGAÇÃO  DE  DESÍDIA  DO  AUTOR,  QUE  TERIA
DEIXADO DE REGULARIZAR O VEÍCULO - OBJETO DE LEASING -
PERANTE O BANCO ARRENDADOR NÃO COMPROVADA. DIREITO
À TRANSFERÊNCIA. SITUAÇÃO QUE PROVOCOU A EMISSÃO DE
MULTA  DE  TRÂNSITO  EM  NOME  DO  AUTOR.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  REDUZIDO,  EM
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTAS TURMAS
RECURSAIS.  SENTENÇA  PARCIALMENTE  MANTIDA  POR  SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Tendo a ré recebido o automóvel do
autor  em pagamento  e  revendido a  terceiro,  possuía  a  obrigação  de
providenciar o imediato registro da transferência de propriedade junto
ao órgão de trânsito. Logo, a recorrente é responsável pelos prejuízos
provocados à parte autora, que foi surpreendida com a emissão de multa
de trânsito em seu nome. 2.  A alegação de que o próprio autor teria
obstaculizado  a  transferência,  deixando  de  atender  as  formalidades
exigidas  pelo  banco  arrendador  para  substituição  do  veículo,  não
prospera.  Ainda que o email  acostado à fl.  60,  remetido pelo banco,
indique o encerramento do processo de substituição sem a liberação do
veículo,  o  fato é  que a própria instituição financeira informa que no
mesmo  mês  houve  a  conclusão  do  procedimento  e  a  liberação  do
gravame, "restando apenas o comparecimento do proprietário (Laitano
Veículos Ltda) ao CRVA para concretizar a transferência". 3. Correta,
assim, a condenação da ré à imediata regularização do veículo.  4. A
situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor e autoriza a concessão
de indenização por danos morais. O valor indenizatório arbitrado pelo
juízo  de  origem,  contudo,  comporta  redução  para  (R$  2.500,00),  em
atenção aos parâmetros adotados pela Turma em situações semelhantes.
Sentença modificada no ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ/PR  –  Recurso  Cível  Nº  71004381133,  Segunda  Turma  Recursal
Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco,
Julgado em 26/02/2014)

RECURSO  INOMINADO.  VENDA  DE  VEÍCULO  À
CONCESSIONÁRIA.  CONTRATO  QUE  SE  CONSUMA  COM  A
TRADIÇÃO.  REVENDA  A  TERCEIRO  SEM  PROCEDER  A
TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. MULTAS DE TRÂNSITO
EMITIDAS  EM  NOME  DO  AUTOR.  RESPONSABILIDADE  DA
REVENDEDORA.  TRANSTORNOS CAUSADOS AO AUTOR QUE
ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO
MORAL  CONFIGURADO.  APLICAÇÃO  DO  ENUNCIADO  12.06
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DAS  TURMAS  RECURSAIS  DO  ESTADO  DO  PARANÁ.
MINORAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. VALOR FIXADO DE ACORDO
COM  OS  CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido
e desprovido. , decidem os Juízes integrantes da Primeira Turma Recursal
do  Estado  do  Paraná,  por  unanimidade  de  votos,  F  conhecer  e  negar
provimento ao recurso, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma
Recursal - 0019014-97.2014.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Leo Henrique
Furtado AraÃºjo - - J. 06.11.2015)

No que se refere ao  quantum indenizatório, de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado
pelo Juízo a quo, entendo que tal importância deve ser mantida, pois reflete de maneira satisfatória
o dano moral sofrido pelo apelado.

Na verificação do montante reparatório, devem ser observadas as circunstâncias de
cada caso, dentre elas, a extensão da ofensa, a gravidade da conduta ilícita, entre outros.

Vislumbro,  pois,  suficiente  e  equilibrada  a  indenização  no valor  determinado  na
sentença, que serve para amenizar o sofrimento do apelado, tornando-se um fator de desestímulo, a
fim de que o ofensor não volte a praticar novos atos de tal natureza, sem, contudo dar causa a
locupletamento indevido.

Dito  isto,  tenho  que  não  merecem  prosperar  as  irresignações  da  presente  peça
recursal.

Ante o exposto,  REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito,  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, 15 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J/13 e J/04 (R)
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