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Procurador: Carlos Magno Guimarães Ramires.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  COBRANÇA  DE  IN-
FRAÇÃO  DE  TRÂNSITO.  OBRIGAÇÃO  DE
TRANSFERIR  O  VEÍCULO  ALIENADO.  AU-
SÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE
TRÂNSITO  ACERCA  DA ALIENAÇÃO.  INE-
XISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO
APELO. 

-  O artigo  134  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro,
dispõe que é devido ao antigo proprietário comunicar
ao órgão de trânsito a transferência do registro do veí-
culo. Dessa forma, verifica-se que não só o novo pro-
prietário tem condutas a serem observadas para o fim
de transferência veicular perante o órgão executivo de
trânsito,  mas  também o  antigo  dono  do  automóvel
deve observar o procedimento que lhe é determinado
por lei para o fim de se eximir das penalidades impos-
tas em decorrência da utilização do bem.

- Não há que se falar em indenização por danos mo-
rais, quando se observa que a parte autora não cum-
priu o seu dever legal de informar ao Órgão de Trân-
sito a alienação do veículo, uma vez que sua omissão
acarretou na lavratura da infração em seu nome.
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.   

Trata-se  de  Apelação  interposta  por  Carlos  Augusto  Heim
Macedo  hostilizando  a  sentença  oriunda  do  Juízo  da  5ª  Vara  da  Fazenda
Pública da Capital proferida nos autos da  “Ação de Indenização por Danos
Morais” ajuizada  em  face  do  Departamento  Estadual  de  Trânsito  da
Paraíba – DETRAN. 

Na peça de ingresso (fls. 02/06), narrou o promovente ter sido
proprietário de uma “motocicleta, marca Honda, modelo Honet CB 600F, ano
2006, placa MNF 1962/PB”, a qual foi alienada, em janeiro de 2010, a Sra.
Helena Lavieri. 

Asseverou  que,  em  meados  de  novembro  de  2010,  foi
surpreendido com uma notificação de trânsito, de natureza grave, razão pela
qual  teve  que  apresentar  recurso  junto  à  Superintendência  de  Transporte  e
Trânsito do Município de João Pessoa e a Junta Administrativa de Recursos de
Infração, todavia, não obteve êxito nos seus requerimentos. 

Afirmou  que  “tanto  em  sede  de  defesa  quanto  recurso,
destacou  a  irregularidade  junto  ao  DETRAN/PB  no  licenciamento  da
motocicleta no exercício de 2010, que mesmo após a venda, permanecia em
nome do seu antigo proprietário, trafegando livremente pelas ruas de João
Pessoa, chegando a inegável conclusão de que o órgão de trânsito, de forma
irresponsável, liberou o documento do veículo a terceiros sem que estivesse
autorizado  para  tanto,  desde  que,  jamais  e  em  momento  algum  houve
autorização nesse sentido.” (fls.  04).  Com tais  considerações,  pugnou pela
condenação  da  parte  promovida  ao  pagamento  de  indenização  por  danos
morais. 

Contestação  apresentada  (fls.  28/33),  arguindo,
preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que o autor não
comunicou a alienação do veículo ao órgão de trânsito, tampouco exigiu da
compradora que providenciasse a sua transferência, motivo pelo qual possuía
responsabilidade solidária. 

Réplica Impugnatória (fls. 40/42).

Sobreveio, então, sentença de improcedência (fls. 48/49v.), cuja
ementa transcrevo:

“DANOS  MORAIS  –  NOTIFICAÇÃO  DE
AUTUAÇÃO  POR  INFRAÇÃO  AO  CÓDIGO  DE
TRÂNSITO  –  VEÍCULO  VENDIDO  A  TERCEIRA
PESSOA – NÃO OBSERVÂNCIA AO ART. 134 DA
LEI  9503/97  –  VIOLAÇÃO  AOS  DIREITOS  DA
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PERSONALIDADE  –  INOCORRÊNCIA  –
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Não  configurada  a  violação  aos  direitos  da
personalidade,  é  de  ser  julgado  improcedente  o
pedido de indenização por danos morais.”

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (fls. 52/54),
alegando  que  o  DETRAN,  negligentemente,  forneceu  para  terceiros,  não
autorizados, os documentos da motocicleta, gerando a penalidade narrada nos
autos.  Enfatizou  que  o  fato  de  ter  apresentado  defesa  junto  ao  órgão  de
trânsito,  bem  como  ter  perdido  pontos  na  sua  Carteira  de  Habilitação,
ultrapassam o mero aborrecimento. Ao final, pugna pelo provimento do apelo
e reforma da sentença.

Contrarrazões ofertadas (fls. 58/61). 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 66/67).

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade  de  acordo  com  o
Código de Processo Civil de 2015, posto que a decisão fora publicada quando
da vigência deste, conheço do apelo, passando à análise de seus argumentos
recursais.

Conforme se infere dos autos, o presente recurso tem por objeto
a impugnação quanto ao julgamento de improcedência de danos morais em
razão de suposta cobrança indevida de multa e perda de pontos da Carteira
Nacional de Habilitação. 

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.
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Para  a  configuração  do  dano  moral  é  imprescindível  a
demonstração  de  uma  situação  que  inflija  no  autor  uma  dor  profunda,
chegando a atingir o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo.

Na hipótese dos autos, em que pesem as alegações do apelante,
não  vislumbro  a  existência  de  dano  moral  decorrente  da  conduta  do
Departamento de Trânsito. Isso porque é dever legal  do antigo proprietário
informar  ao  órgão  de  trânsito  a  alienação  do  bem,  a  fim  de  prevenir
responsabilidade, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Nacional,  in
verbis:

“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”.

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

No caso em apreço, como já exposto, o apelante não cumpriu
seu dever legal de comunicar ao órgão de trânsito, de forma que essa omissão
foi determinante para que fosse lavrado auto de infração em seu nome. Caso
tivesse informado à alienação ao DETRAN, não teria sofrido a cobrança do
pagamento da multa, tampouco a anotação de pontos em sua Carteira Nacional
de Habilitação, mesmo que a nova proprietária não tivesse providenciado a
transferência do veículo. 

Desse  modo,  considerando  que  a  imputação  das  sanções  ao
autor  decorreu  diretamente  da  sua  omissão  diante  de  um dever  legal,  não
vislumbro qualquer responsabilidade da parte promovida pelo ocorrido. 

Corrobora  com  este  entendimento  os  julgados  abaixo
colacionados:

“Recurso especial manejado na vigência do NCPC.
Ação  indenizatória.  Dano  moral.  Alienação  de
veículo  automotor.  Multas.  Responsabilidade
solidária do alienante. Ausência de comunicação da
venda ao Detran e de comprovação da tradição do
bem.  Interpretação  do  art.  134  do  CTB.
Relativização.  Impossibilidade,  no  caso  concreto.
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Incidência  da  Súmula  nº  7  do  STJ.  Dissídio
jurisprudencial  não comprovado.  Recurso  Especial
não  provido.”  (STJ;  REsp  1.702.993;  Proc.
2017/0243056-4;  RS;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.
Moura Ribeiro; DJE 13/11/2017).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE.
INÉRCIA  DO  COMPRADOR  E  VENDEDOR.
INEXISTÊNCIA  DE  RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA  DO  ANTIGO  PROPRIETÁRIO
QUANTO  AOS  TRIBUTOS  POSTERIORES  À
ALIENAÇÃO.  MULTAS DE TRÂNSITO.  ART.  134,
DO  CÓDIGO  DE  TRÂNSITO  BRASILEIRO.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DO
ALIENANTE  E  COMPRADOR.  DANO  MORAL.
NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA.  Incumbe  ao  novo  proprietário  do
veículo  a  obrigação  de  transferir  o  veículo
administrativamente, nos termos do art. 123, I, § 1º,
do Código de Trânsito Brasileiro. Por outro lado, o
art.  134 do CTB impõe ao proprietário anterior  o
dever de comunicar a transferência da propriedade
do veículo junto ao Detran, no prazo de 30 (trinta)
dias,  sob  pena  de  que  lhe  seja  imputada  a
responsabilidade  solidária  pelas  penalidades
impostas. Nos termos da Súmula nº 585, do STJ, "A
responsabilidade  solidária  do  ex-proprietário,
prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), não abrange o IPVA incidente sobre o veículo
automotor,  no que se refere ao período posterior à
sua  alienação".  Diante  do  descumprimento  por
ambas  as  partes  das  obrigações  impostas,  a
pretensão  indenizatória  do  alienante  deve  ser
afastada.”  (TJMG;  APCV 1.0684.16.001198-8/001;
Relª  Desª  Aparecida  Grossi;  Julg.  09/11/2017;
DJEMG 21/11/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM.  NEXO  DE  CAUSALIDADE
VISUALIZADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. VENDA DE
AUTOMÓVEL  POR  LOJA  DE  VEÍCULOS  COM
FINANCIAMENTO  EM  ABERTO  EM  NOME  DO
AUTOR.  MULTAS  GERADAS  PELO  NOVO
ADQUIRENTE  EM  NOME  DO  ANTIGO
PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
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AO  DETRAN  DA  ALIENAÇÃO  DE  VEÍCULO
AINDA  EM  SEU  NOME.  RISCO  ASSUMIDO.
AGÊNCIA  DE  VEÍCULOS  COMPRADORA  QUE
NEGLIGENCIA  TRANSFERÊNCIA  ANTES  DE
REPASSAR PARA TERCEIRA PESSOA. ART. 132, §
1º,  DO  CÓDIGO  DE  TRÂNSITO  BRASILEIRO.
CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO OBSERVANDO-
SE TAL CIRCUNSTÂNCIA. ART. 945 DO CÓDIGO
CIVIL.  INCUBÊNCIA  DO  AUTOR
(PROPRIETÁRIO  ORIGINAL)  DE  COMPROVAR
QUE AO TEMPO DAS INFRAÇÕES, O VEÍCULO
ENCONTRAVA-SE SOB O PODER DE TERCEIRO
ADQUIRENTE. PROVIMENTO PARCIAL.  Sendo o
nexo de causalidade uma relação de causa e efeito
entre  a  conduta  e  o  dano  (elemento  imaterial  da
responsabilidade civil), verifica-se o liame que liga o
comportamento  da  loja  de  veículos  recorrente  ao
resultado  danoso  suportado  pelo  autor,  restando
descartado  qualquer  alegação  de  ilegitimidade
passiva ad causam. Tendo o promovente celebrado
contrato de compra e venda do veículo ainda com
ônus,  impossibilitando,  assim,  a  imediata
transferência do bem ao comprador, entregou ele de
livre  e  espontânea  vontade,  bem em seu  nome  ao
circuito  mercadológico  de  automóveis,  assumindo,
assim,  os  riscos  de  sua  omissão.  Enquanto  não
realizada  a  transferência,  o  antigo  proprietário
continua sendo o responsável legal  pelo veículo,  o
que significa continuar recebendo multas, correndo o
risco  de  perder  a carteira e  até  mesmo responder
judicialmente caso o carro venha a se envolver em
algum acidente, salvo se realizada a comunicação da
venda do veículo ao Detran nos termos do art. 134
do código de trânsito brasileiro, obrigação esta não
cumprida pelo autor. Em que pese a inércia do autor,
não  há  que  se  negar  a  responsabilidade  da
recorrente,  na  posição  de  compradora  do veículo.
Isto porque, incumbe ao comprador a transferência
de titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito,
no prazo de 30 dias, nos termos do art. 132, § 1º, do
código de trânsito  brasileiro.  Assim,  ao adquirir  o
carro,  deveria  a  agência  de  veículos  buscar
regularizar  a  situação,  principalmente  antes  de  o
repassar para terceira pessoa, sendo, pois, inegável
a  sua  responsabilidade  perante  o  proprietário
original. Trazem os autos um caso de culpa recíproca
das  partes  para  a  consequência  danosa,  devendo,
pois, o quantum indenizatório ser fixado observando-
se  tal  circunstância,  nos  termos  do  art.  945  do
Código  Civil.  Não  possui  a  agência  de  veículos
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recorrente qualquer poder de ingerência nas multas
de  trânsito  aplicadas ao  autor,  competindo a este,
uma vez não efetuada a comunicação prevista em Lei
acerca da alienação, defender-se perante o Detran,
ou  até  mesmo judicialmente,  comprovando que  ao
tempo das infrações, o veículo encontrava-se sob o
poder da nova proprietária.”  (TJPB; APL 0000749-
13.2014.815.0461;  Segunda  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. Miguel de Britto Lyra Filho; DJPB
14/12/2015; Pág. 7). 

Desse modo, ausente a necessária comunicação da alienação do
veículo ao Departamento de Trânsito, não há que se falar em pagamento de
indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença de improcedência
deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
a sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e o Exmo.  Dr. Carlos Eduardo de Leite Lisboa, juiz convocado, com
jurisdição limitada em substituição ao 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,10 de abril de
2018.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz Convocado Relator
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