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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001578-18.2013.815.0141
ORIGEM :2ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha
RELATOR          :Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos 
APELANTE    :Remulo de Sousa Ramos
ADVOGADO :Gerson Dantas Soares – OAB/PB 17.696 e Guilherme 

Fernandes Alencar – OAB/PB 15.467.
APELADO) :Ronaldo Veículos
ADVOGADO :José Weliton de Melo– OAB/PB 9021

PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível –
Ação cominatória de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais  –  Contrato
de compra e venda – Compra de veículo –
Entrega  de  moto  honda  como  entrada  –
Venda efetuada a terceiro posteriomente -
Transferência  da  moto  para  o  novo
proprietário – Alegação de responsabilidade
da empresa promovida – Não ocorrência -
Nome inserido  no  SPC/Serasa  –  Art.  134
CTB – Comunicação obrigatória do antigo
proprietário  -  Não  comprovação  –
Obrigação –  Art.  373 do CPC – Ônus do
autor – Não comprovação - Fato impeditivo,
modificativo e extintivo -  Responsabilidade
do  réu -  Intelecção do art. 373, I, do CPC –
Não demonstração -  Desprovimento.

- O Novo Código de Processo Civil, em seu
art. 373 (art. 333 CPC/73), estabelece que
incube ao autor o ônus de provar os fatos
constitutivos  de  seu  direito,  enquanto  que
cabe  ao  réu  a  prova  dos  fatos  extintivos,
impeditivos  e  modificativos  do  direito  do
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autor.

-Assim, caberia ao apelante fazer prova dos
fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I,
do  CPC),  vez que  “quod non est  in  actis,
non est in mundo” (aquilo que não está nos
autos,  não  existe  no  mundo),  razão  pela
qual não procede a sua irresignação.

- Conforme disposto no art. 134 do CTB, o
antigo  proprietário  do  veículo  que  não
comunica a alienação do bem é responsável
solidário pelas penalidades impostas e suas
reincidências até data da comunicação, não
tendo direito à indenização do comprador.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados:

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça,  por votação uníssona, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

REMULO  DE  SOUSA RAMOS promoveu
ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em
face de RONALDO VEÍCULOS.

O magistrado singular,  em  sentença
proferida às laudas 44/46v, julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no
art. 487, I, NCPC, por entender ausente a prova da responsabilidade com a
venda, bem como ser dever do comprador proceder com a transferência junto
ao DETRAN no prazo legal.  Condenou,  ainda,  a parte autora em custas e
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), a teor
do  parágrafo  2º,  art.  82,  do  NCPC,  suspensa a exigibilidade em razão da
gratuidade deferida.

Irresignado,  o  autor  interpôs  apelação  (fls.
33/63),  alegando  que  há  nos  autos  prova  suficiente  da  relação  negocial,
obrigação  legal  de  transferência  da  propriedade  da  motocicleta  imposta  à
empresa recorrida como adquirente que é. Asseverou, ainda, que a empresa ré
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alienou a moto a terceiro sem efetuar a transferência, bem como seu nome foi
inscrito no SPC e SERASA por débito tributário posterior à alienação da moto,
restando caracterizado o dever de indenizar. 

Dessa  forma,  pugnou  pela  reforma  da
sentença, com a condenação da recorrida na obrigação de proceder com a
transferência  de  propriedade  da  motocicleta  discutida,  quitando  toda  e
qualquer  obrigação/débito  em  nome  do  autor  relacionado  à  motocicleta,  e
condená-la, ainda, ao pagamento de uma indenização por danos morais, em
valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente  intimada,  a  empresa  ré
apresentou contrarrazões às fls. 66/70.

Instada a  se  pronunciar,  à  fl.  76,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação de mérito.

É o suficiente a relatar. VOTO.

O ponto central posto em discussão cinge-se
à respeito da prova de transação de compra e venda realizada entre o autor e
a empresa ré, bem como de quem é a responsabilidade pela transferência da
motocicleta após a sua venda.

Assim, tem-se que o cerne da questão gira
em torno do direito probatório e do seu “onus probandi”.

Sobre a matéria,  leciona ALEXANDRE DE
FREITAS CÂMARA1:

“Denomina-se prova a todo elemento que contribui para a
formação da convicção do juiz a respeito da existência de
determinado fato”

Por  sua  vez,  o  Código  de  Processo
Civil/2015, em seu art. 373, estabelece que incube ao autor o ônus de provar
os fatos constitutivos de seu direito, enquanto que cabe ao réu a prova dos
fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Veja-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

1  CÂMARA, Alexandre de Freitas. Lições de Direito Processual Civil.  12. ed., Rio de Janiero: Lúmen Juris,
2005, p. 397.
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Entende-se por fato constitutivo aquele que
origina a relação jurídica posta em juízo (“res in iudicium deducta”). Já o fato
extintivo é aquele que põe fim à relação jurídica. O exemplo mais tradicional
fornecido pela doutrina é o pagamento. Ao seu turno, o fato impeditivo refere-
se a ausência de um dos requisitos de validade do ato jurídico, possuindo,
assim, o condão de  impedir as pretensões do direito do autor. Por fim, fato
modificativo é aquele capaz de alterar a relação jurídica, como por exemplo, o
pagamento parcial.

A propedêutica processual moderna ensina
que  as  regras  sobre  a  distribuição  do  “onus  probandi” são  normas  de
julgamento, visto que, uma vez produzida a prova, esta pertencerá aos autos,
não importando quem a produziu (princípio da comunhão das provas).

Assim, as regras sobre o ônus probatório só
importarão  no  julgamento  do  mérito  da  demanda,  quando  se  constatar  a
inexistência de provas sobre determinados fatos.

Dessa forma,  caso não reste  provado nos
autos os fatos constitutivos,  os pedidos do autor  fatalmente serão julgados
improcedentes.  Contudo,  provados  estes,  caberá  ao  réu  provar  os  fatos
extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, sob pena de assim
não fazendo, serem os pedidos contidos na inicial julgados procedentes.

Nesse mesmo sentido, faz-se mister trazer a
baila os ensinamentos do notável ALEXANDRE DE FREITAS CÂMARA2:

“Em verdade, no momento da produção da prova pouco
importa  quem está  produzindo  este  ou  aquele  meio  de
prova. Isto se dá em razão do princípio da comunhão da
prova, segundo o qual, uma vez levadas ao processo, as
provas não mais pertencem a qualquer das partes, e sim
ao juízo, nada importando, pois, quem as produziu. O juiz
só deverá considerar as regras sobre a distribuição do
ônus da prova, portanto, no momento de julgar o mérito,
eis que só assim poderá verificar quem será prejudicado
em razão da inexistência de prova sobre determinados
fatos. Assim, é que a inexistência de provas sobre o fato
constitutivo levará a improcedência do pedido. Provado o
fato constitutivo, no entanto, pouco importa quem levou
aos  autos  os  elementos  de  convicção  para  que  se
considerasse tal fato como existente,  e a falta de prova
sobre a existência de fato extintivo do direito do autor, por
exemplo,  deverá  levar  o  juiz  a  julgar  procedente  a
pretensão.

2  in, op. cit., 2005, p. 404-405.
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Em outras palavras,  provados os fatos da causa, o juiz
não dará qualquer aplicação às regras de distribuição do
ônus da prova. Se, porém, a investigação probatória for
negativa,  ou  seja,  quando  os  fatos  não  estiverem
integralmente provados, aí sim as regras de distribuição
do  ônus  da  prova  produzirão  seus  regulares  efeitos”.
(sem destaques no original)

Impende,  ainda,  analisar  a  distribuição  do
ônus da prova nas ações de caráter negativo. Nessas hipóteses, a depender
das pretensões do demandante o “onus probandi” será distribuído. Assim, caso
o autor alegue um fato extintivo de uma obrigação (pagamento),  terá ele o
ônus de provar o alegado.

Como  corroborando  como  o  esposado,
FREITAS CÂMARA3 ensina:

“(...)  a  distribuição  do  ônus  da  provas  nas  ‘ações
declaratórias  negativas’ dependem  do que  for  alegado
pelo autor. Se este fundar sua pretensão na existência de
fato  extintivo  ou  impeditivo  do  direito  do  réu  (por
exemplo, o autor afirmando já ter pago sua dívida, pede
a inexistência da obrigação), a ele (demandante) caberá
a incumbência de provar os fatos alegados. Nesse caso o
réu ficará, até mesmo, dispensado de produzir qualquer
prova  sobre  a  existência  do  fato  constitutivo  de  seu
direito,  eis  que  este  será  incontroverso,  não  se
constituindo, pois, em objeto de prova. Por outro lado se o
autor  se  limitar  a  negar  a  existência  de  um  fato
constitutivo,  (por  exemplo,  o  autor  pede  declaração da
inexistência de uma obrigação que, segundo ele, jamais
existiu,  embora  sua  existência  venha  sendo  alardeada
pelo demandado) haverá, aí sim, uma inversão do ônus,
cabendo  ao  réu  demonstrar  a  existência  do  fato
constitutivo do seu direito”. (Destacou-se).

“In  casu  sub  judice”,  o MM.  Juiz “a  quo”
entendeu que o autor não fez prova de que tenha havido contrato de compra e
venda com a empresa ré, dando-se como entrada a motocicleta em discussão,
uma  vez  que  ela  deveria  ter  sido  transferida  primeiro  à  concessionária
compradora/vendedora, e posteriormente, a terceiro. Ademais, afirmou que é
responsabilidade do autor,  de acordo com a legislação pertinente,  proceder
com a transferência junto ao DETRAN no prazo legal.

No entanto, joeirando os autos, observa-se a
gravação da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 21/05/2014,
na qual o preposto da concessionária recorrida (Sr. Rosiel de Sousa Vieira)

3  Idem, p. 405-406.

5



Apelação Cível nº 0001578-18.2013.815.0141

informou que é verdade que o autor adquiriu um veículo e que deu de entrada
uma motocicleta, mas não há prova da data em que tal transação foi realizada.

Assim,  não  há  dúvida  de  que,  realmente,
houve  o  negócio  entabulado  entre  as  partes,  onde  a  motocicleta  de
propriedade do autor foi dada à empresa recorrida como parte no pagamento
do outro veículo.

No  entanto,  certo  é  que ao  comprador  do
veículo  é  destinada  a  obrigação  contida  no  art.  123,  inciso  I,  da  Lei  nº
9.503/1997, o qual preceitua que:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo
Certificado de Registro de Veículo quando:
(…)
I – for transferida a propriedade
(…)
§1 º. 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”.
(grifo nosso).

Assim,  em  caso  de  descumprimento  da
obrigação de providência da regularização do documento junto ao competente
DETRAN,  deixando pois  de  informar  a  mudança do  direito  de  propriedade
sobre a motocicleta, há a previsão legal de infração de trânsito no art. 233 do
CTN.

Todavia,  o  antigo  proprietário,  ou  seja,  o
autor  da  presente  ação,  também  deve  adotar  condutas  expressamente
consignadas  pelo  legislador  pátrio  a  fim  de  se  eximir  de  quaisquer
responsabilidades em decorrência da moto ainda se encontrar em seu nome. 

A conduta referida é exigida pelo art. 134 do
CTN, que assim dispõe:

“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
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comunicação”. (grifo nosso). 

Dessa forma, verifica-se que não é só o novo
proprietário que tem condutas a serem observadas para o fim da transferência
veicular perante o órgão executivo de trânsito, mas também o antigo dono da
moto deve observar o procedimento que lhe é determinado por lei para o fim
de eximir das penalidades impostas em decorrência da utilização do bem.

Nesse sentido, é o entendimento dos nossos
Tribunais Pátrios. Veja-se:

“JUIZADO  ESPECIAL.  DIREITO  CIVIL  E
ADMINISTRATIVO.  VENDA  DE  VEÍCULO.
COISA MÓVEL.  TRADIÇÃO.  CONTRATO DE
ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  AUSÊNCIA  DE
COMUNICAÇÃO  DE  MUDANÇA  DE
PROPRIEDADE AO DETRAN. LANÇAMENTO
DE TRIBUTO,  TAXAS DE LICENCIAMENTO,
MULTAS OUTROS ENCARGOS EM NOME DO
ANTIGO  PROPRIETÁRIO.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DO
CREDOR E O DEVEDOR FIDUCIÁRIO (ART.
123,  CTB).  DANO  MORAL.  INOCORRÊNCIA
NA  ESPÉCIE.  CONCORRENCIA  DE
RESPONSABILIDADE  DO  ANTIGO
PROPRIETÁRIO DA COISA (ART.  134,  CTB).
OBRIGAÇÃO DE FAZER.  IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA  E  FÁTICA  DE  CUMPRIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1.Pela  Lei  Civil,  a  propriedade  das  coisas
móveis se transfere com a simples tradição (art.
1.267,  CC).  neste  passo,  tal  regramento,
juntamente com aquele previsto no art.  123 do
Código  de  Trânsito  Brasileiro,  o  devedor  e  o
credor fiduciário são solidariamente obrigados a
efetuarem  a  transferência  da  propriedade  no
órgão de trânsito. 
2. Se não há na lei um escalonamento ou ordem
de responsabilidade, é irrelevante que o antigo
proprietário do veículo não tenha comunicado a
venda ao DETRAN, já que a partir da tradição,
não  se  poderia  exigir  dele  as  obrigações
tributárias  decorrentes  da  propriedade,
tampouco  multas,  taxas  de  licenciamento
decorrente do seu uso ilegal ou abusivo.
3.  Na  medida  em que  o  Código  de  Trânsito
Brasileiro  determina  que  o  proprietário  da
motocicleta comunique sua venda, ao deixar de
fazê-lo,  também infringe  a  norma  legal  (art.
134).  Deste  modo,  não  há  que  se  falar  em
reparação  por  danos  morais,  por  conta  da
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inscrição do nome em dívida ativa, se aquela
comunicação  teria,  entre  outros  efeitos,
impedir  o  lançamento  do  imposto  em  seu
nome. É regra de direito de que ninguém pode
se beneficiar da própria desídia ou torpeza.
4.  Afasta-se  a  obrigação  de  fazer,  quando  há
impossibilidade  jurídica  e  fática  de
cumprimento. a pretensão de obrigar terceiro a
transferir a propriedade do veículo no cadastro
do órgão de trânsito mostra-se impossível, se o
veículo  foi  apreendido  pela  autoridade  de
trânsito e levado a leilão público.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF  -  ACJ:  20120111672743 DF 0167274-
97.2012.8.07.0001,  Relator:  LEANDRO
BORGES  DE  FIGUEIREDO,  Data  de
Julgamento: 12/11/2013, 1ª Turma Recursal dos
Juizados  Especiais  Cíveis  e  Criminais  do  DF,
Data  de  Publicação:  Publicado  no  DJE  :
13/05/2014 . Pág.: 283).

E:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
DECLARATÓRIA  DE  ALIENAÇÃO  DE
VEÍCULO. DÉBITOS DE IPVA COBRADOS DE
ANTIGO PROPRIETÁRIO. TRANSFERÊNCIA
NÃO  REGISTRADA  NO  DETRAN/RJ.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.  ART.
134 DO  CTB .  PRECEDENTES.  1-  Cabe  ao
vendedor o ônus de encaminhar ao órgão de
trânsito cópia autenticada do comprovante de
transferência  de  propriedade  de  veículo  sob
pena  de  responsabilizar-se  pelas  penalidades
impostas ao veículo, nos termos do art. 134 do
CTB . 2- Não tendo a autora se desincumbido do
ônus, nem comprovado o negócio jurídico (por
ausência  de  documentação  suficiente  para  o
fim), impossível a transferência de propriedade e
suspensão  da  exigibilidade  das  cobranças  de
IPVA vencidas após a data apontada como da
venda do veículo.  3-  Manutenção da sentença.
NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJRJ  –  APL  0224520320098190001,  Des.
Mônica de Farias Sardas – DJ 10 de fevereiro de
2014).

Ainda:

COMPRA  E  VENDA  -  BEM  MÓVEL  -
TRANSFERÊNCIA  -  REVENDEDORA  QUE
ADQUIRE  VEÍCULO E  REVENDE  A
TERCEIRO -  MANUTENÇÃO  NO REGISTRO
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DO DETRAN DO  VEÍCULO EM  NOME DO
ANTIGO PROPRIETÁRIO -  O  antigo
proprietário do  veículo que  não  comunica  a
alienação  do  bem  e  recebe  multas
posteriormente, não tem direito à indenização do
comprador  -  Aitigo  134  do  CTR  -  Apelo
improvido . (TJSP – CR 997685001SP = Relator
Ministro  José  Malerbi  –  DJ  19  de  janeiro  de
2009).

No caso dos autos, o autor não comprovou a
efetiva  comunicação  ao  DETRAN  local,  enviando-lhe  cópia  autenticada  da
transferência  de  propriedade  da  moto  em  questão,  incidindo,  pois,  na
penalidade do art. 134 do CTB.

Por  tais  razões,  a  parte  autora  é
solidariamente responsável pela dívida em questão, não havendo que se falar
em reparação por  danos morais,  já  que a comunicação ao DETRAN teria,
entre outros efeitos, impedir a cobrança do imposto em nome do autor. 

Ante  o  exposto,  NEGA-SE  PROVIMENTO
ao recurso apelatório, mantendo na íntegra a r. sentença.

É como voto.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo Des. Luís Silvio Ramalho Junior  e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Oliveira Sarmento, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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