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APELAÇÃO CÍVEL.  ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO
DE VEÍCULO.  COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA
PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. CUMPRIMENTO. ART.
134  DO  CTB.   ISENÇÃO  DE  RESPONSABILIDADE.
ATRIBUIÇÃO  DE  PENALIDADES  DE  TRÂNSITO
ANTIGO  PROPRIETÁRIO  DO  VEÍCULO.  ERRO  DO
DETRAN.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.
DANO  MORAL.  DEVER  DE  INDENIZAR.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO EM OBSERVÂNCIA
À  RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

-  Restando  comprovado  que  o  antigo  proprietário  do
veículo comunicou a sua venda ao Detran, aquele exime-se
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da responsabilidade pelas penalidades impostas ao veículo
a partir da data da informação, na forma do art. 134 da Lei
nº 9.503/97 (CTB).

- Uma vez reconhecida a existência do dano, em razão da
falha  na  prestação  do  serviço,  impõe-se  o  dever  de
indenizar.

-  Embora não exista parâmetro legal para o arbitramento
do dano moral, devem ser consideradas as circunstâncias
do caso concreto, as condições das partes, o grau da ofensa,
sem se olvidar que o quantum indenizatório deve revestir-
se  de  caráter  pedagógico,  de  modo  a  desestimular  a
repetição da conduta danosa.

  

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

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento
ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DETRAN/PB –
Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba contra sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Campina Grande (fls. 96/100) que,
nos autos da Ação Ordinária, ajuizada por Marinaldo Marques da Silva, julgou
procedentes os pedidos, anulando definitivamente a pontuação atribuída ao
demandante  pela  prática  das  infrações  de  trânsito,  relativas  ao  Chevrolet
Chevette, placas KGZ 1418, detalhadas na inicial e determinando o pagamento
do  valor  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  em  favor  do  promovente,  como
reparação pelos danos morais.
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Em suas razões recursais, fls. 106/123, o apelante sustenta,
em síntese,  a ausência de nexo causal  entre a sua conduta e o dano moral
reclamado. Pugna pela reforma da sentença, para  “considerar a inexistência de
danos morais”. Insurge-se ainda contra o valor da indenização, bem como dos
honorários advocatícios. 

Contrarrazões  apresentadas às  fls.  130/133,  requerendo a
manutenção da sentença e a majoração dos honorários de sucumbência para o
importe de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

Cota Ministerial, fls. 140/143, sem manifestação meritória.

É o relatório.

V O T O

Exmo. Juiz Convocado Eduardo José de Carvalho Soares -
Relator

Dispõe o art. 134 do CTB:

“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.”

Analisando o presente caderno processual, vislumbro que
o autor comprovou que, na data das infrações de nº TE00070967, CT00231776,
TE00041101,  TE00059423,  TE00060397  e  TE00071924,  já  havia  cumprido  o
disposto  no  artigo  134  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  desde  o  dia
25/01/2011,  conforme  demonstra  o  documento  de  fl.  11  expedido  pelo
Departamento Estadual de Trânsito.
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Assim,  “mostra-se  indevida  a  conduta  do  Detran  de  impor
penalidades ao suplicante após a comprovada comunicação de tradição do bem. Por
isso, de rigor a anulação dos atos que atribuíram ao demandante a responsabilidade
pelas  infrações  de  trânsito  praticadas  na direção do automóvel  Chevrolet  Chevette,
placas KGZ 1418, a partir de 25 de janeiro de 2011”, como restou consignado na
sentença vergastada.

O dano moral, por sua vez, é inconteste, considerando que
as multas, e a respectiva pontuação, foram atribuídas ao autor após a devida
comunicação de transmissão do veículo ao Detran/PB, quando na realidade
são de responsabilidade do adquirente.

A  conduta  do  promovido  resultou  na  pontuação  na
Carteira Nacional de Habilitação do demandante, sendo suficiente para causar
abalo psíquico ou emocional, ante a possibilidade de sofrer a penalidade de
suspensão do direito de dirigir.

Desta forma, uma vez reconhecida a existência do dano,
em razão da falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar.

Embora não exista parâmetro legal para o arbitramento do
dano moral,  devem ser  consideradas as  circunstâncias do caso concreto,  as
condições  das  partes,  o  grau  da  ofensa,  sem  se  olvidar  que  o  quantum
indenizatório deve revestir-se de caráter pedagógico, de modo a desestimular
a repetição da conduta danosa.

Nesse  sentir,  diante  das  peculiaridades  da  demanda,  e
levando em conta a capacidade econômica das partes envolvidas, entendo ser
razoável a manutenção do quantum indenizatório moral de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).

Tendo  em  vista  ausência  de  maiores  digressões,  não  se
vislumbra trabalho adicional realizado pelo patrono do autor, por conseguinte,
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os honorários advocatícios não são majorados, nos termos do art. 85, parágrafo
11, do CPC/2015.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO, para manter a sentença de primeiro grau em todos
os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 10 de abril
de  2018, o  Exmo  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do
julgamento, além do Relator e do Presidente, o Exmo. Juiz Convocado Ricardo
Vital  de  Almeida.   Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, representante da Procuradoria de Justiça.

Gabinete  no  TJ/PB,  em  João  Pessoa-PB,  12  de  abril  de
2017.

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
Juiz Convocado/Relator
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