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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1003187-54.2017.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante NIVALDO 
FRANCISCO DOS SANTOS, é apelada LUANA CARLA MORAES DA SILVA 
(JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI 
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.

São Paulo, 22 de junho de 2018.

Marcondes D'Angelo
Relator

Assinatura Eletrônica
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Recurso de Apelação nº 1003187-54.2017.8.26.0664.
Comarca: Votuporanga.
02ª Vara Cível.
Processo nº 1003187-54.2017.8.26.0664.
Prolator ( a ): Juiz Rodrigo Ferreira Rocha.
Apelante ( s ): Nivaldo Francisco dos Santos.
Apelado ( s ): Luana Carla Moraes da Silva.

                                                               VOTO Nº 43.069/2017.--

RECURSO  APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL  COMPRA 
E VENDA - VEICULO AUTOMOTOR USADO -  RELAÇÃO 
CONSUMERISTA - OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 
COM REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. Autora, vendedora 
de veículo usado, que pretende obrigar o adquirente a assumir o 
pagamento de despesas tributárias incidentes sobre o automotor 
após a venda, efetuar a transferência do bem e lhe pagar 
indenização de ordem moral. 1) Obrigação de fazer. 
Incontroversa a alienação do bem da autora ( vendedora ) ao 
requerido ( comprador ). Diante da impossibilidade material de a 
demandante transferir a propriedade do veículo automotor que 
comercializou para o requerido junto aos órgãos de trânsito por 
mão própria, por não mais dispor do bem e de seus documentos, 
impõe-se a procedência da obrigação de fazer. 2) Danos 
materiais. Autora que vendeu o veículo ao requerido, em 
novembro de 2015. Reembolso dos valores pagos com despesas 
tributárias ( IPVA ), licenciamento e seguro obrigatório DPVAT 
referente aos anos de 2016 e 2017. Regularidade. Período no 
qual o bem não mais se encontrava na posse da autora, sendo 
resposabilidade do novo proprietário o pagamento de tais 
despesas. 3) Danos morais. Não caracterização. Autora que, 
solidariamente com o comprador, era também responsável pela 
comunicação da venda ao órgão de trânsito, não realizada 
oportunamente. Exegese do artigo 134, do Código de Trânsito 
Brasileiro ( Lei nº 9.503/97 ). Indenização moral não devida, vez 
que concorreu a demandante com o dano ao não comunicar 
tempestivamente o órgão de trânsito responsável. Procedência 
parcial. Sentença mantida. Recurso de apelação do demandado 
não provido, sem majoração da honorária sucumbencial dada  a 
ausência  de trabalho adicional.

                      Vistos.

Cuida-se de ação declaratória 
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cumulada com pedido de obrigação de fazer e indenização moral e 
material, movida por Luana Carla Moraes da Silva contra Nivaldo 
Francisco dos Santos,  sustentando a primeira nomeada ter vendido 
à segunda, em 10 de novembro de 2015, o veículo marca Volkswagen, 
modelo Gol 1.8, ano/modelo 2001/2001, de cor azul e placas 
DBI-4277. Informa que, como pagamento, o demandado lhe entregou 
outro veículo ( marca Ford, modelo Escort ) mais a quantia de R$ 
2.500,00 ( dois mil e quinhentos reais ), paga em espécie no momento 
da compra. Explica que o requerido não efetuou a transferência do 
bem par ao seu nome, o que fez com que fossem lançados em seu 
nome cobranças de IPVA, DPVAT e licenciamento referente aos anos 
de 2016 e 2017, no valor total de R$ 2.401,40 ( dois mil, quatrocentos 
e um reais e quarenta centavos ). Busca a procedência da ação para 
compelir o requerido a efetuar a transferência do veículo, bem como 
para que se responsabilize pelos pagamentos dos débitos incidentes 
sobre o automotor após a venda, além de indenização moral. Deu à 
causa o valor do débito material supramencionado ( R$ 2.401,40 - 
dois mil, quatrocentos e um reais e quarenta centavos ).

Concedidas as benesses da 
gratuidade processual à autora ( folha 28 ).

A respeitável sentença de folhas 
83 usque 85, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido para 
condenar o requerido a promover a transferência do veículo para o 
seu nome, bem como a pagar para a autora indenização material no 
importe de R$ 2.401,40 ( dois mil, quatrocentos e um reais e quarenta 
centavos ), com correção monetária a contar do ajuizamento da ação, 
pelos índices da Tabela Prática do Tribuna de Justiça e juros de 
mora de 01% ( um por cento ) ao mês, a contar da citação. Indeferiu 
o pedido de indenização moral. Em virtude do princípio da 
sucumbência, impôs à parte vencida o pagamento das custas e 
despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte 
adversa, estes fixados por equidade em R$ 800,00 ( oitocentos reais ), 
observada a gratuidade processual concedida naquele momento.

Inconformado, recorre o 
demandado pretendendo a reforma do julgado ( folhas 88/93 ). Alega, 
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em suma, ser equivocada a respeitável sentença prolatada. Afirma  
então que em janeiro de 2016 vendeu o veículo para pessoa terceira 
estranha à lide ( Leonardo João Canhaço )  de forma que a 
transferência do bem não deve ser feita para o seu nome. Ressalta, 
outrossim, que a autora deixou de efetuar a comunicação da venda 
ao Detran no momento da negociação narrada na inicial, de forma 
que não pode buscar responsabilizá-lo neste momento pelas 
cobranças que o veículo gerou em seu nome. Busca o acolhimento do 
recurso.

Recurso tempestivo, sem preparo 
em virtude da gratuidade processual concedida ( folha 85, segundo 
parágrafo ), regularmente processado e sem resposta ( certidão de 
folha 97 ), subiram os autos.

Este é o relatório.

O recurso de apelação comporta juízo 
de admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.

Incontroverso nos autos que a 
autora vendeu ao requerido, em 10 de novembro de 2015, o veículo 
marca Volkswagen, modelo Gol 1.8, ano/modelo 2001/2001, de cor 
azul e placas DBI-4277.  

A alienação é comprovada pelos 
documentos apresentados com a inicial e admitida pelo demandado, 
que afirma ter repassado o automotor para terceira pessoa sem 
impugnar os demais fatos articulados na inicial.

Destarte, escorreita a respeitável 
sentença ao apontar a procedência da obrigação de fazer, devendo o 
recorrente realizar, no prazo apontado ( trinta dias corridos ), a 
transferência do bem para o seu nome, devendo posteriormente, se 
assim desejar, se voltar contra o atual proprietário do bem por via 
própria, após comprovar a alegada venda que afirma na peça 
recursal, sem pormenores, ter sido realizada “em meados de janeiro 
de 2016” ( folha 90, terceiro parágrafo ).
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Ressalta-se que esta providência, 
em conformidade com os pedidos iniciais, é a única solução possível 
de estancar de uma vez por todas a geração de tributos em face da 
autora por força da propriedade do bem que não mais lhe pertence. 

Comprovado o pagamento de 
despesas geradas pelo veículo após a venda pela autora, de rigor que 
o recorrente indenize a autora dos danos materiais comprovadamente 
suportados, no importe de R$ 2.401,40 ( dois mil, quatrocentos e um 
reais e quarenta centavos ), consoante se observa do documento de 
folha 21.

Ademais, dispõe o artigo 134 do 
Código de Trânsito ( Lei nº 9.503/97 ):

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 30 
(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.

No caso, tem-se que a autora 
juntamente com o requerido deixou de comunicar a tranferência da 
propriedade ao órdão de trãnsito competente, de forma que também 
contribuiu para o dano moral suportado.Logo, não é devida 
indenização moral postulada.

Logo, improcede o pedido de 
indenização moral formulado, consoante bem apontado pelo 
eminente Magistrado “a quo”.

Destarte, por qualquer ângulo que 
se analise a questão tem-se que deve ser preservado e entendimento 
do insigne Magistrado singular, que corretamente equacionou a lide, 
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resolvendo a questão parcimônia e fundamentação, observadas as 
peculiaridades do caso concreto, bem como os ditames legais e 
jurisprudenciais aplicáveis à hipótese.

Não há que se falar majoração de 
honorários sucumbenciais, em virtude do artigo 85, parágrafo 11º, 
do Código de Processo Civil, vez que a recorrida não apresentou 
contrarrazões no feito ( certidão de folha 97 ), não existindo por 
conseguinte trabalho adicional realizado em sede recursal.

Ante o exposto, nega-se 
provimento ao recurso de apelação do requerido, sem majoração da 
honorária sucumbencial dada a ausência de trabalho adicional, nos 
moldes desta decisão.

               MARCONDES D'ANGELO
             DESEMBARGADOR RELATOR
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