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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037397-04.2009.815.2001.
Origem : 11ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.        
Apelante : Pedro Ferreira de Sousa.
Advogado : Em causa própria (OAB/PB 4.651).
Apelado : HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo.
Advogada : Marina Bastos da Porciúncula Benghi (OAB/PB 32.505-A).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS  C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO EM
CONCESSIONÁRIA.  AUSÊNCIA  DE
COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE
ACERCA  DA  TRANSFERÊNCIA  DO  BEM  A
TERCEIRO.  OBRIGAÇÃO  DA
REVENDEDORA.  ART.  134,  DO  CTB.  BAIXA
DE  GRAVAME  ANTERIOR  À  NOVA
ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  DEVER  DA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  ANTERIOR.
AUSÊNCIA  DE  RESPONSABILIDADE  DO
ANTIGO  PROPRIETÁRIO  E  DO  NOVO
CREDOR  FIDUCIÁRIO  PELOS
TRANSTORNOS  E  PREJUÍZOS  SOFRIDOS.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
−
-  Para que se reconheça o cabimento da indenização
mostra-se  necessária  a  constatação  da  conduta
antijurídica  que  gere  dano,  bem  como  o  nexo  de
causalidade entre a conduta e o dano, e a culpa.

-  A propriedade  dos  veículos  automotores  é
transmitida por meio da tradição real, ou seja, com a
efetiva entrega do automóvel ao adquirente. Contudo,
efetivada  a  tradição,  impõe-se  a  necessidade  de
requerer  a  expedição  de  um  novo  Certificado  de
Registro de Veículos em decorrência da transferência
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de sua propriedade, consoante estabelece o art. 123,
inciso  I,  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro.  E,  nos
termos  do  referido  dispositivo  legal,  cabe  ao
adquirente  (proprietário)  o  dever  de  adotar  as
providências necessárias à efetivação da expedição do
novo certificado, no prazo de 30 dias. (art. 123, 1, do
CTB). 
−
-  Todavia, além da expedição do novo certificado, a
legislação pátria também determina que o vendedor
do automóvel comunique a transferência do bem ao
órgão executivo de trânsito,  no prazo de trinta  dias
(art. 134, do CTB).
−
- Nesse diapasão, entendo que, embora a revendedora
de  veículos  não  seja obrigada  a  averbar  a
transferência do bem adquirido para fins de revenda,
com a emissão de novo Certificado de Registro em
seu nome, tem o dever  comunicar o órgão executivo
de  trânsito  sobre  a  transferência  de  propriedade do
bem a  terceiro,  em 30 dias,  o  que  não ocorreu  no
presente caso, de sorte que a responsabilidade pelos
eventuais  transtornos  e  prejuízos  financeiros  é  da
concessionária,  revendedora  do  veículo,  e  não  do
antigo proprietário e da nova instituição financeira.
−
- Outrossim, a instituição financeira anterior era quem
tinha o dever  legal  de efetivar a  baixa  do gravame
anterior  com  a  quitação  do  contrato,  visto  que  as
resoluções  do  Conselho  Nacional  de  Trânsito  –
CONTRAN sempre atribuíram ao credor fiduciário o
dever  quanto  à  liberação da  respectiva  restrição  de
alienação junto aos  órgãos  ou entidades  de  trânsito
dos Estados. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime. 

Trata-se de Apelação Cível interposta por Pedro Ferreira de
Sousa, desafiando sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da
Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e
Materiais c/c Obrigação de Fazer aforada  em face de HSBC Bank Brasil
S/A – Banco Múltiplo. 

Na peça de ingresso, o autor relatou que adquiriu/financiou um
veículo automotor junto aos demandados, HSBC Bank Brasil S/A e Patrício
Beltrão de Brito, ficando estipulado o pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais) de entrada e 60 (sessenta) parcelas de R$ 398,80 (trezentos e
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noventa e oito reais e oitenta centavos). Ainda afirmou os promovidos ficaram
obrigados  a  realizar  a  transferência  de  propriedade  do automóvel  junto  ao
DETRAN/PB, contudo não cumpriram até o ajuizamento da ação.

Seguindo relato, destacou que, ao se dirigir ao DETRAN, foi
informado que não poderia realizar a transferência do bem para seu nome,
tendo  em  vista  a  existência  de  alienação  fiduciária  em  nome  de  Fabrício
Beltrão de Brito junto ao Bradesco Consórcio Ltda. Enfatizou que a instituição
financeira,  demandada, fica  se  esquivando de entregar  a  cópia do contrato
celebrado com o autor, bem como que está impedido de provar que o bem lhe
pertence por se encontrar alienado a terceiro.

Ao final, requereu a indenização por danos morais, bem como
danos materiais no valor de R$ 2.263,31 (dois mil, duzentos e sessenta e três
reais e trinta e um centavos) referente aos licenciamentos do veículo. 

Tutela antecipada indeferida (fls. 25/26).

Devidamente  citada,  a  instituição  financeira  apresentou  peça
contestatória (fls. 31/55), aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e
a denunciação à lide da empresa Tambaí Motor e Peças Ltda.  Discorrendo
sobre os fatos, afirmou que o promovente celebrou contrato de financiamento
para aquisição de veículo de propriedade da concessionária Tambaí Motor e
Peças Ltda, no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Em
seguida, aduziu que a concessionária adquiriu a propriedade do veículo junto à
Patrício Beltrão de Brito, porém não transferiu a propriedade para seu nome
tampouco se preocupou com a existência de gravame em nome do Bradesco
Consórcio Ltda.

Arguiu  que  o  autor  está  em  situação  de  inadimplência
contumaz, sendo incabível a indenização por danos morais por sua imagem já
se  encontrar  aviltada  por  meio  de  inscrições  em cadastros  de  proteção  ao
crédito.

Destacou a  culpa  exclusiva  de  terceiro  e  o  descabimento  da
repetição  de  indébito  e  dos  danos  materiais.  Concluiu,  asseverando  a
inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. 

Réplica impugnatória (fls. 97/114).

O réu, Fabrício Beltrão de Brito, apresentou peça contestatória
(fls. 122/123), alegando que o veículo em questão foi de sua propriedade, mas
foi dado de entrada numa troca de outro automóvel para a empresa Tambaí
Motors,  sendo entregue com todas  as  parcelas  quitadas,  razão  pela  qual  a
responsabilidade é da referida concessionária. 

Impugnação à contestação (fls. 129/133).

As  partes  foram  intimadas  para  especificação  de  provas,
oportunidade  na  qual  requereram  o  julgamento  antecipado  da  lide  (fls.
136/138 e 141).
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Após  citação,  o  litisdenunciado  apresentou  defesa  (fls.
233/247), alegando, em sede de prefacial, a coisa julgada, a falta de interesse
de agir e a ilegitimidade passiva. Meritoriamente, defendeu a impossibilidade
de transferência  do bem,  tendo em vista  que o  veículo foi  repassado para
terceiro e somente o vendedor e o comprador estão autorizados a solicitar a
transferência junto ao DETRAN. Aduziu a culpa de terceiro, requerendo, ao
final,  o  acolhimento  das  questões  preambulares  ou  a  improcedência  da
denunciação à lide. 

Réplica  impugnatória  à  contestação  do  litisdenunciado  (fls.
275/277).

Audiência realizada, mas as partes não transigiram (fls. 308). 

Sobreveio  sentença  de  improcedência  dos  pedidos  (fls.
309/314).

Inconformado,  o  autor  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
315/320), alegando que a entrega do bem a empresa Tambaí Motors não isenta
a responsabilidade dos recorridos no período anterior à substituição do bem,
razão pela qual devem ser condenados ao pagamento de indenização por danos
morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas (fls. 327/335).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do recurso sem manifestação meritória (fls. 342).

É o relatório.

VOTO.

Tendo a decisão sido publicada quando da vigência do Código
de Processo Civil de 1973, com base nos requisitos deste deve ser realizado o
juízo  de  admissibilidade  recursal.  E  mais,  consoante  Enunciado
Administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça,  “somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Assim sendo, preenchidos os pressupostos de admissibilidade
do apelo, deste conheço, passando à análise de seus argumentos e frisando, de
antemão, que não será cabível a majoração por força dos honorários recursais,
consoante aplicação do Enunciado Administrativo nº 7 acima transcrito.

Como relatado, a controvérsia a ser apreciada por esta Corte de
Justiça  consiste  em perquirir  a  responsabilidade  civil  dos  recorridos  pelos
transtornos  e  prejuízos  sofridos com a  impossibilidade  de  transferência  do
veículo automotor adquirido pelo autor, em virtude da existência de gravame
anterior sobre o bem.
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Pois bem.

Em se  tratando  de  responsabilidade  civil  cumpre  perquirir  a
ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de
indenizar. 

Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão
voluntária,  negligência  ou  imprudência,  violar
direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art.  927.  Aquele que,  por  ato  ilícito  (arts.  186 e
187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo.” 

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, e a culpa.

Colhe-se dos autos que o autor adquiriu o veículo Fiat Uno, ano
2006, placa MNM0784, chassi 9BD158027648333583, cor preto, sendo parte
do valor do bem financiado junto ao HSBC Bank Brasil S/A.

Além disso, é possível vislumbrar que o veículo acima descrito
pertencia ao demandado, Fabrício Beltrão de Brito, o qual, por sua vez, tinha
adquirido o bem por meio de consórcio junto ao Bradesco Administradora de
Consórcios Ltda e, posteriormente, após quitação do contrato, deu de entrada
na troca  de outro automóvel junto à concessionária  Tambaí  Motor e Peças
Ltda (fls. 78).

Dessa forma, a responsabilidade pelos eventuais danos morais e
materiais  sofridos  com  a  venda  do  veículo,  sem a  comunicação  ao  órgão
executivo de trânsito sobre a transferência de propriedade do bem a terceiro
(autor), é da concessionária Tambaí Motor e Peças Ltda, e não dos recorridos. 

Isso  porque,  de  acordo  com o art.  1.267,  caput,  do  Código
Civil,  “a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos
antes da tradição”. Para os veículos automotores, tem-se que a propriedade
do bem é transmitida por meio da tradição real, ou seja, com a efetiva entrega
do  automóvel  ao  adquirente.  Contudo,  efetivada  a  tradição,  impõe-se  a
necessidade de requerer a expedição de um novo Certificado de Registro de
Veículos  em  decorrência  da  transferência  de  sua  propriedade,  consoante
estabelece o art. 123, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro. E, nos termos
do  referido  dispositivo  legal,  cabe  ao  adquirente  (proprietário)  o  dever  de
adotar  as  providências  necessárias  à  efetivação  da  expedição  do  novo
certificado, no prazo de 30 dias. (art. 123, 1, do CTB). 

Todavia, além da expedição do novo certificado, a legislação
pátria  também  determina  que  o  vendedor  do  automóvel  comunique  a
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transferência do bem ao órgão executivo de trânsito, no prazo de trinta dias
(art. 134, do CTB).

Nesse  diapasão,  embora  a  revendedora  de  veículos  não  seja
obrigada a averbar a transferência do bem adquirido para fins de revenda, com
a  emissão  de  novo  Certificado  de  Registro  em  seu  nome,  tem  o  dever
comunicar o órgão executivo de trânsito sobre a transferência de propriedade
do bem a terceiro, em 30 dias, o que não ocorreu no presente caso, de sorte
que a responsabilidade pelos eventuais transtornos e prejuízos financeiros é da
concessionária, revendedora do veículo, e não dos apelados.

Outrossim,  a  instituição  financeira,  no  caso  a  Bradesco
Administradora de Consórcios Ltda, era quem tinha o dever legal de efetivar a
baixa do gravame anterior com a quitação do contrato, visto que as resoluções
do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN sempre atribuíram ao credor
fiduciário o dever quanto à liberação da respectiva restrição de alienação junto
aos órgãos ou entidades de trânsito dos Estados. Vejamos:

Art.  2º  da  Resolução  nº  124/2001,  que  foi
posteriormente  revogada  pela  Resolução  nº
159/2004.
“Após  o  devedor  fiduciário  cumprir  as  suas
obrigações,  o  credor  fiduciário  deverá  liberar  o
veículo da alienação fiduciária junto aos órgãos ou
entidades  executivos  de  trânsito  dos  Estados e  do
Distrito  Federal,  para  que  o  novo  Certificado  de
Registro de Veículo (CRV), possa ser emitido sem o
registro do gravame”. (grifo nosso).

Art. 9º da Resolução nº 159/2004, que foi revogada
pela Resolução nº 320/2009. 

“Após o cumprimento das obrigações por parte do
devedor,  o  credor  da  garantia  real  de  veiculo
automotor  providenciará,  eletronicamente,  a
informação da baixa do gravame junto aos órgãos
ou entidades executivos de trânsito do Estado e do
Distrito Federal”. (grifo nosso).

Art.  9º  da  Resolução  nº  320/2009,  atualmente  em
vigor. 

“Após o cumprimento das obrigações por parte do
devedor,  a  instituição  credora  providenciará,
automática  e  eletronicamente,  a  informação  da
baixa  do  gravame  junto  ao  órgão  ou  entidade
executivo  de  trânsito  no  qual  o  veículo  estiver
registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez)
dias”. (grifo nosso).

Na verdade, a instituição financeira HSBC Bank Brasil S/A, ora
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recorrida, apenas disponibilizou o crédito/financiamento para fins de compra
do bem por ocasião da revenda pelo novo proprietário (autor), ao passo que o
outro recorrido era o antigo proprietário  antes da  troca por outro automóvel
junto  à concessionária, de modo que não podem ser responsabilizados pelos
eventuais  transtornos  e  prejuízos  ocasionados  pela  revenda  do  bem sem a
baixa  do  gravame  e  a comunicação  ao  órgão  competente  acerca  da
transferência do bem a terceiro, visto que, repita-se, era de responsabilidade da
concessionária e da antiga instituição financeira.

Consigne-se que já foi ajuizada ação de indenização por danos
morais e materiais perante o 2° Juizado Especial Cível desta Capital em face
da concessionária  acima nominada,  resultando numa acordo extrajudicial  e
substituição do veículo.

Diante  deste  cenário,  constata-se  a inexistência  de  conduta
ilícita dos promovidos e, consequentemente, o dever de indenizar, tendo em
vista que não detêm a obrigação legal de efetivar a baixa do gravame anterior
e a comunicação ao órgão competente sobre a transferência de propriedade do
bem a terceiro.

Portanto, não vislumbro reparo a ser efetivado na r.  sentença
que, com percuciência, analisou a questão, julgando improcedentes os pedidos
contidos na inicial.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO PROVIMENTO à
Apelação  Cível,  mantendo-se  incólume  todos  os  termos  da  sentença
vergastada.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
relator, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa.
Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira, o Exmo.Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 01 de agosto
de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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