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CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO

DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA.

DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS

PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE

QUANTIA RECEBIDA. DEVIDA. INADIMPLEMENTO DO

REQUERIDO. INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO

CRÉDITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM.

1. Eventuais débitos não quitados antes da devolução do

veículo, como tributos e multas deverão ser de

responsabilidade do requerido e objeto de liquidação de

sentença, com a devida comprovação do pagamento da

parte autora, consoante já determinado na sentença, razão

pela qual qualquer pedido de devolução de multas e

impostos enquanto o requerido estiver na posse do

veículo, não merece sequer conhecimento, por ausência de

interesse recursal.

2. Com a tradição do bem, transfere-se a propriedade, nos

termos do artigo 1.226 do Código Civil. Desse modo, com a

tradição do veículo, o adquirente fica responsável pelo

adimplemento das parcelas do financiamento do veículo,

bem como dos débitos decorrentes de tributo e infrações

ocorridas no período em que estiver na posse do veículo.

3. A devolução da quantia auferida em razão da venda do

Código de Verificação :2018ACO1O8U9PTTKUMR0ETW7VLL

GABINETE DO DESEMBARGADOR SILVA LEMOS 1



Fls. _____

Apelação Cível 20120111951898APC

automóvel é devida porque o veículo, objeto do contrato de

compra e venda, será devolvido à autora, retornando as

partes ao status quo ante.

4. Não se trata de mero inadimplemento contratual,

porquanto em decorrência da mora do requerido em

atrasar as parcelas do financiamento, o nome da autora foi

inscrito nos órgãos de Proteção ao Crédito - Serasa/SPC,

consoante documento acostados aos autos, configurando-

se dano moral passível de indenização pelos prejuízos

causados.

5. Para se fixar o quantum, deve-se levar em conta a

capacidade econômica da recorrida, uma grande

instituição financeira, bem assim o grau de reprovabilidade

da conduta, capaz de ocasionar - como se viu -

aborrecimento que ultrapassa o mero dissabor.

6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida,

parcialmente provido.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 5ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, SILVA LEMOS - Relator,

JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS - 1º Vogal, ROBSON BARBOSA DE

AZEVEDO - 2º Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador JOSAPHA

FRANCISCO DOS SANTOS,  em proferir a seguinte decisão: CONHECER

PARCIALMENTE. DAR PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata

do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 7 de Março de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

SILVA LEMOS

Relator
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 Adoto e transcrevo o relatório constante da sentença recorrida:

 

 Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO, sob a égide do rito ordinário

comum, proposta por PRISCILA AYRES DA FONSECA em face de

MOVIMENTO VEÍCULOS LTDA, partes qualificadas nos autos.

 A parte autora afirma, em síntese, que em julho/2011 firmou com a ré

contrato de compra e venda do veículo Fiat/Pálio Fire Economy no

valor de R$ 29.072,17.

 Esclarece que, como forma de pagamento, entregou à ré veículo de

sua propriedade [Ford KA], gravado com arrendamento mercantil em

favor do Banco Itaú Card S/A, avaliado em R$ 19.000,00.

 Considerando o saldo devedor do veículo no valor de R$ 12.700,00 e

multas no valor de R$ 1.400,00, o carro foi entregue pela quantia de R$

4.900,00, sendo que, desse valor, R$ 2.000,00 foi depositado na conta

da requerente e R$ 2.900,00 foi abatido no valor da compra do veículo

Fiat/Pálio, tendo a autora financiado a quantia de R$ 26.172,17 junto ao

Banco Safra para aquisição do veículo.

 Aduz que o representante legal da ré se comprometeu a quitar o saldo

devedor do veículo Ford KA, mas não cumpriu o acordado, assim

como não transferiu o veículo para seu nome ou para o nome de

terceiro, recaindo sobre a autora os débitos incidentes sobre o veículo,

IPVA e multas.

 Afirma que, em 18.06.2012, outorgou procuração pública em favor da

ré com poderes para transferência do veículo, que nunca foi realizada,

pois o veículo permanece em nome da autora.

 Acrescenta que seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes

em razão do inadimplemento das parcelas do veículo Ford KA e que

arcou com o pagamento das parcelas em atraso para evitar maiores
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R E L A T Ó R I O

 Trata-se de apelação interposta por PRISCILA AYRES DA

FONSECA contra a r. sentença, proferida pelo juízo da 16ª Vara Cível de

Brasília, nos autos da Ação de Rescisão Contratual, c/c Indenização, c/c

Busca e Apreensão e Obrigação de Fazer nº 2012.01.1.195189-8, proposta em

face de MOVIMENTO VEICULOS LTDA.
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prejuízos.

 Sustenta que faz jus à rescisão do contrato, com a devolução do

veículo e à reparação dos danos materiais sofridos, consistentes no

ressarcimento das parcelas do financiamento que a ré se obrigou a

pagar [no valor de R$ 2.797,98] e encargos incidentes sobre o veículo

[no valor de R$ 1.500,00].

 Defende, ainda, que o inadimplemento da ré causou-lhe danos morais,

considerando que seu nome foi inscrito em cadastro de maus

pagadores.

 Requer, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinada a

retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e a

busca e apreensão do veículo.

 Ao final, após atendimento à determinação de emenda [fl. 78], pugna

pela procedência do pedido para: a] decretar a rescisão do contrato

existente entre as partes; b] caso não seja devolvido o veículo em

questão, seja a ré condenada à devolução dos valores gastos [IPVA,

multas e prestações do financiamento]; c] condenar a ré ao pagamento

de danos materiais no valor total de R$ 1.500,00 referentes aos valores

em aberto de IPVA e outros débitos de multa; d] condenar a ré ao

pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00.

 Requer, ainda, a expedição de Ofício ao DETRAN/DF com o fim de

impedir a transferência do veículo Ford KA, Flex, de cor Preta, ano

2009/2010, Placa JJE-9680.

 Juntou documentos às fls. 31-76.

 O pleito emergencial foi indeferido e na mesma oportunidade deferiu-

se a gratuidade de justiça [fl. 120].

 Contra a decisão foi interposto agravo de instrumento [fls. 134-151],

ao qual foi negado provimento [fls. 180-183].

 A parte ré foi citada por edital e, transcorrido "in albis" o prazo para

apresentação de resposta [fl. 263], foi-lhe nomeado curador especial,

que juntou contestação [fls. 265v-267]. Inicialmente, esclarece que atua

em representação da pessoa jurídica Movimento Veículos LTDA, haja

vista que os representantes legais não foram incluídos como réus na

demanda. No mais, contesta por negativa geral e postula os benefícios

da justiça gratuita.

 Sobreveio decisão que determinou a exclusão do polo passivo dos

representantes legais da sociedade empresária ré e indeferiu a
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gratuidade de justiça pleiteada pela ré [fl. 269].

 Réplica às fls. 274-295.

 As partes dispensaram a produção de outras provas [fls. 298-301].

 Recebi os autos conclusos para sentença.

 Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir.

 

 Acrescento que sobreveio sentença na qual o juízo a quo,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora, e assim

o fez com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de

Processo Civil para:

 

 1. DECRETAR a rescisão no negócio jurídico firmado entre as partes,

com o retorno das partes ao estado anterior, devendo a ré devolver à

autora o veículo FORD KA Flex, Modelo 2009/2010, Placa JJE 9680;

 2. CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos materiais,

relativos aos encargos administrativos e tributários incidentes sobre o

mesmo veículo desde 30/08/2011 até a efetiva devolução, cujo valor

será objeto de liquidação de sentença.

 

 A requerida, por intermédio da Defensoria Pública – curadoria

de ausentes – interpôs embargos de declaração com efeitos infringentes, em

face da sentença prolatada, alegando erro material quanto ao valor a ser

restituído. Os embargos opostos foram acolhidos para reconhecer o erro

material e corrigi-lo, devendo a autora restituir o valor de R$ 4.900,00 [quatro

mil e novecentos reais], mantendo, no restante, a sentença por seus próprios

fundamentos.

 A autora apresentou apelação na qual reitera os termos da

inicial, acrescentando que é evidente o dano moral provocado pelo recorrido,

tendo em vista que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao

crédito, de forma injusta e ilegal, causando constrangimentos e outros

transtornos de ordem pessoal.

 Afirma a parte apelante que a obrigatoriedade de reparar o

dano moral está consagrada na Constituição Federal, artigo 5º, incisos V e X.
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 Assevera que o Código de Defesa do Consumidor, em seu

artigo 6º, também prevê a possibilidade de reparação de danos morais

decorrentes do sofrimento, constrangimento da situação vexatória, do

desconforto em que se encontra a apelante.

 Ressalta que na quantificação do dano moral, deve-se levar em

consideração a intensidade da ofensa, o grau de culpa e a situação financeira

do ofensor, bem como a condição econômica e social da parte lesada e o valor

que presumidamente a compensaria pelos prejuízos sofridos.

 Aduz que além do recorrido permanecer com o veículo e o

dinheiro da recorrente, ela terá que quitar dois financiamentos, um sendo

indevido.

 Sustenta que o IPVA não fora quitado e que poderá ter outros

acessórios da dívida. Assim, enquanto não se encontra na posse do veículo,

entende ser devido o pagamento do IPVA e demais consectários em relação ao

veículo, perfazendo um total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mais os

que vencerem enquanto o requerido estiver com o veículo.

 Alega que efetuou o pagamento das parcelas junto ao BANCO

ITAUCARD no valor R$ 2.797,98 (dois mil, setecentos e noventa e sete reais e

noventa e oito centavos), referente às prestações dos meses de maio, junho,

julho e agosto de 2012, restando as demais.

 Argumenta que é indiscutível a inversão do ônus da prova e

que a devolução de qualquer valor é indevida, em face da depreciação do

veículo, ao tempo que o veículo permaneceu com o requerido, em razão das

multas, débitos perante o DETRAN/DF e às parcelas inadimplidas do veículo.

 Requer, ao final, o conhecimento e provimento da apelação

para reforma da sentença, condenando-se o recorrido ao pagamento da multa

quitada pela recorrente e ao pagamento das parcelas do veículo FORD KA,

bem como pelos danos morais arbitrados no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta

mil reais), em decorrência da cobrança e negativação do nome da autora, uma

vez que é beneficiária do FIES e não poder ter seu nome negativado.

 Recurso sem preparo em razão da gratuidade de justiça

deferida (fls. 120).

 Em contrarrazões de fls. 354, o apelado pede o desprovimento

do recurso e a manutenção da sentença.

 É o relatório.
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Ab initio, esclareço que com a tradição do bem, transfere-se a

propriedade, nos termos do artigo 1.226 do Código Civil. Desse modo, com a

tradição do veículo, o adquirente fica responsável pelo adimplemento das

parcelas do financiamento do veículo, bem como dos débitos decorrentes de

tributo e infrações ocorridas no período em que estiver na posse do veículo.

Assim, eventuais débitos não quitados antes da devolução do veículo, como

tributos e multas deverão ser de responsabilidade do requerido e objeto de

liquidação de sentença, com a devida comprovação do pagamento da parte

autora, consoante já determinado na sentença, razão pela qual qualquer

pedido de devolução de multas e impostos enquanto o requerido estiver na

posse do veículo, não merece sequer conhecimento, por ausência de interesse

recursal.

A inversão do ônus da prova perseguida pela recorrente fica a

critério do juiz e se pauta na verossimilhança do direito que se alega, ou então

em situação de hipossuficiência, tudo para facilitar a defesa dos direitos do

consumidor, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. Desse modo, a

inversão do ônus da prova não é automática.

Dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil:

 

"O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"

 

Nessa diretriz, a sistemática processual civil estabelece que o

ônus da prova incumbe a quem alega. À parte autora compete comprovar o

fato constitutivo de seu direito. Sobre o réu incide o ônus de provar fato

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora,
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V O T O S

O Senhor Desembargador SILVA LEMOS - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

parcialmente da apelação e, na parte conhecida, a recebo no duplo efeito nos

termos estabelecidos nos artigos 1.012, caput, e 1.013, caput, ambos do

Código de Processo Civil de 2015.
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conforme o disciplinado pelo artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015.

Como se sabe, o ônus de comprovar o fato constitutivo do

direito recai sobre o autor, conforme intelecção do artigo 373, inciso I, do

Código de Processo Civil. Ônus - originário do termo latino onus - significa

carga, fardo ou peso. Não se fala em obrigatoriedade de produção probatória,

o que ocorre, na verdade, é uma alocação da parte em uma posição

desvantajosa caso não haja a desincumbência do ônus. Tanto é correta a

diferenciação entre ônus e obrigação, que no descumprimento de uma

obrigação, o prejuízo é da outra parte, ao passo que o descumprimento do

ônus prejudica o próprio descumpridor.

A norma processual, ademais, além de distribuir o ônus da

prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja,

traça critérios destinados a apontar quem suportará as consequências

desfavoráveis de não haver provado o fato.

Afirma a autora nas razões do recurso, às fls. 333: "No

momento da entrega do veículo ao sócio da Recorrida, o veículo objeto da

demanda estava com toda a documentação quitada, foram quitadas todas as

multas, enfim estava em total adimplência, logo após, tinham multas de

trânsito, IPVA's, seguro obrigatório, bem como estava inadimplente com as

parcelas do Ford KA."

Apesar disso, a autora requereu a devolução dos valores pagos

na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referente às multas e IPVA's

pagos em momento anterior à tradição. Em que pese ter alegado que estes

valores estavam inclusos no negócio, não há nada que sustente o alegado,

porquanto não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Quanto à devolução da quantia de R$ 4.900,00 (quatro mil e

novecentos reais) em face do desfazimento do negócio, é conseqüência do

retorno das partes ao estado anterior em que se encontravam, sob pena de

enriquecimento sem causa da autora. Assim, a devolução da quantia auferida

em razão da venda do automóvel é devida porque o veículo, objeto do contrato

de compra e venda, será devolvido à autora, retornando as partes ao status

quo ante.

Pelo mesmo motivo, a autora também não faz jus ao

recebimento da quantia de R$ 2.797,98 (dois mil, setecentos e noventa e sete

reais e noventa e oito centavos) paga para quitar as prestações do veículo

Ford KA, dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2012. E, caso o veículo

não seja devolvido à autora, é possível a conversão, da obrigação de entregar
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o veículo, em perdas e danos.

E quando o veículo for devolvido à autora, eventual depreciação

poderá ser objeto de outra demanda, por não ter sido objeto da presente

demanda, razão pela qual não se poderá descontar, nesse momento, do valor

referente ao desfazimento do negócio.

 

Dano moral

 

 

"[D]ano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é

pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras

palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a

esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade),

violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem,

bens jurídicos tutelados constitucionalmente".

 

A Carta Magna sagrou o princípio da dignidade da pessoa

humana como um dos pilares do Estado Democrático de Direito, assim,

tornou-se esse o alicerce de toda construção jurídica, bem como, a diretriz da

atividade legislativa. Nessa perspectiva, a dignidade da pessoa humana é

princípio havido como um superprincípio constitucional, ou seja, aquele no

qual se fundam todos os demais princípios (art. 1º, III, da CF/88).

A Constituição Federal enumera os direitos elementares a uma

vida digna do cidadão, dentre os quais destacam os direitos: ao nome, à

nacionalidade, à intimidade, à honra, à imagem, dentre outros. Não limitou a
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De acordo com a doutrina1:

1 Gagliano, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume 3: responsabilidade civil / Pablo Stolze

Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho. - 10. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo : Saraiva, 2012, pg. 104.
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Carta Maior apenas em colocar tais direitos a uma moldura proeminente, mas

trouxe mecanismos para salvaguardá-los, como a indenização pelo dano

material e pelo dano moral como meio de compensar a agressão aos direitos

personalíssimos, conforme se verifica dos incisos V e X do artigo 5º da

Constituição Federal, a seguir transcritos:

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além

da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou

moral decorrente de sua violação;

 

No caso em apreço, instituição financeira inscreveu o nome da

requerida no órgão de proteção ao crédito (SERASA), diante da ausência do

pagamento das prestações do veículo Ford KA, objeto de alienação fiduciária.

Apesar de a inscrição ter sido devida, por não ter tido qualquer

ato ilícito por parte da instituição financeira, que não fez parte e sequer teve

ciência do acordo entabulado entre as partes, apenas atuou em exercício

regular de um direito, verifica-se que o fato lesivo ocorreu em decorrência da

culpa e falta de zelo por parte da empresa apelada que, com o descumprimento

contratual gerou prejuízos na esfera personalíssima da autora.

Desse modo, in casu, não se trata de mero inadimplemento

contratual, porquanto em decorrência da mora do requerido em atrasar as

parcelas do financiamento, o nome da autora foi inscrito nos órgãos de

Proteção ao Crédito - Serasa/SPC, consoante documento acostados às fls. 68 e

70/71.

Provado está que o nome a autora foi inscrito no órgão de

proteção ao crédito, em razão do inadimplemento da empresa requerida, pelo
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que presente o dano moral e a consequente obrigação de indenizar os

prejuízos causados.

Neste sentido é o entendimento desta e. Corte:

 

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA VEÍCULO. OUTORGA DE

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICA. BEM GRAVADO DE

ÔNUS REAL. ATO JURÍDICO EQUIVALENTE A CESSÃO DE DIREITOS.

PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO.

DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO

ÓRGÃO DE TRÂNSITO. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA.

IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DO VEÍCULO. FALTA DE INTERESSE

RECURSAL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA AUTARQUIA NA

DEMANDA. NÃO PAGAMENTO DE IPVA PELO ADQUIRENTE.

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

A R B I T R A M E N T O .  P R I N C Í P I O S  D A  R A Z O A B I L I D A D E  E

PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E

PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Um dos pressupostos intrínsecos do recurso é o interesse. Referido

pressuposto é traduzido pelo binômio necessidade e utilidade. Não há

interesse recursal no pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF e a

Polícia Militar do Distrito Federal para que estes procedam a apreensão

do veículo quando a sentença determina a entrega do automóvel sob

pena de expedição de mandado de busca e apreensão.

2. O art. 506 do Código de Processo Civil, ao tratar da eficácia

subjetiva da coisa julgada, afirma que a sentença faz coisa julgada às

partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. O

DETRAN/DF não integrou a presente lide, razão pela qual inviável a

fixação de ônus em seu desfavor, ou a estipulação de qualquer

obrigação de fazer à autarquia distrital.

3. A responsabilidade pela transferência do veículo cabe ao adquirente

que, como novo proprietário, tem a obrigação de transferi-lo no órgão

competente. É o que se infere do dispositivo legal constante no artigo

123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

4. A não adoção das medidas administrativas para a expedição de

novo Certificado de Registro de Veículo pelo apelado, e a ausência de
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pagamento do IPVA, provocaram a inscrição do nome da suplicante na

dívida ativa do Distrito Federal, situação que enseja dano moral.

5. Em que pese ser devida a compensação por danos morais, o

quantum deve ser fixado levando-se em consideração os princípios da

razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a

gravidade do dano e a capacidade econômica do ofensor, sem poder

configurar enriquecimento ilícito.

6. Apelação PARCIALMENTE CONHECIDA e PARCIALMENTE

PROVIDA. (Acórdão n.1036106, 20151010048740APC, Relator: LUÍS

GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:

02/08/2017, Publicado no DJE: 08/08/2017. Pág.: 437/442)

 

 

A Ç Ã O  C O M I N A T Ó R I A .  D A N O S  M O R A I S .  A U S Ê N C I A  D E

TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. GRAVAME DE ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA .  PRELIMINARES.  ILEGIT IMIDADE PASSIVA.

DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÕES DE

TRÂNSITO E IMPOSTOS APÓS A TRADIÇÃO. DÍVIDA ATIVA.

INSCRIÇÃO. DANO MORAL. IN RE IPSA. VALOR. REDUÇÃO.

POSSIBILIDADE.

1. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com fundamento

na teoria da asserção, segundo a qual o Magistrado, ao analisar as

condiçoes da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição

inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material postulado

em juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as

provas constantes dos autos.

2. Em regra, nas ações indenizatórias, não se pode punir o ofendido

com a fluência do prazo prescricional, se este sequer tinha

conhecimento do dano sofrido. Incide, na espécie, as diretrizes da

teoria actio nata, segundo a qual o direito de ação somente nasce para

o titular a partir do surgimento da pretensão a ser deduzida em juízo.

Precedentes do STJ.

3. Nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 911/69, o registro do

gravame de alienação fiduciária na documentação do bem, embora
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impeça a transferência da propriedade do veículo antes de sua

quitação, torna o terceiro adquirente possuidor e depositário do

automóvel, condição que o compele a arcar com os encargos e as

responsabilidades decorrentes.

4. O adquirente de veículo, mediante procuração em causa própria,

deve regularizar a titularidade do bem junto ao DETRAN/DF no prazo

de 30 dias, conforme determina o art. 123, § 1º do Código de Trânsito

Brasileiro.

5. Com base nos princípios da moralidade e da proporcionalidade, a

responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB deve ser

mitigada, afastando-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas

infrações cometidas pelos possuidores subsequentes, uma vez que o

bem foi alienado, devidamente entregue ao adquirente e as dívidas não

derivam de atitude do vendedor, mas sim da omissão de quem o

comprou, mas não o transferiu junto ao DETRAN/DF.

6. A inscrição do nome do autor nos registros da dívida ativa devido à

omissão do réu gera dano moral in re ipsa.

7. Levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as

condições pessoais e econômica das partes e a extensão do dano, a

quantia fixada na sentença deve ser reduzida para que não haja

enriquecimento indevido do ofendido.

8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, apenas

para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.

(Acórdão n.1018630, 20160610032276APC, Relator: DIAULAS COSTA

RIBEIRO 8ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado

no DJE: 09/06/2017. Pág.: 421/433)

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

PROCURAÇÃO PÚBLICA. PARCELAS DO FINANCIAMENTO E

TRIBUTOS DEVIDOS PELO CESSIONÁRIO. MERO DESCUMPRIMENTO

CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
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1. O cessionário é responsável pelo adimplemento das prestações do

financiamento do veículo e pelos tributos vencidos depois da cessão,

salvo estipulação em contrário, ainda que contraído em nome do

cedente.

2. Ausente a prova da inscrição do nome do cedente em órgão de

proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento pelo

cessionário das parcelas do financiamento do veículo cedido, não está

configurado dano moral indenizável.

3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão

n.1008624, 20150910243115APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3ª TURMA

CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 07/04/2017.

Pág.: 465/471)

 

Quanto ao valor, de acordo com o Código Civil, "[a] indenização

mede-se pela extensão do dano" (artigo 944). De acordo com o Enunciado nº

456, da V Jornada de Direito Civil, "[a] expressão 'dano' no art. 944 abrange

não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos

sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados

pelos legitimados para propor ações coletivas" (destaquei).

Não obstante a dificuldade de se mensurar a extensão do dano

moral, dada a sua natureza extrapatrimonial, e, por consequência, a

inexistência de critérios objetivos para aquilatar a dimensão do abalo psíquico,

faz-se necessário ponderar a gravidade da conduta e o contexto fático em que

se desenvolveu a ação, a fim de que o valor arbitrado não resulte em

enriquecimento ilícito à vítima, tampouco em reprimenda desproporcional ao

autor do dano.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 458, também da V

Jornada de Direito Civil CJF/STJ, dispõe que "[o] grau de culpa do ofensor, ou

a sua eventual conduta intencional, deve ser levado em conta pelo juiz para a

quantificação do dano moral".

Assim, para fixar a indenização deve-se balizar a função

pedagógica ou educativa para futuras condutas com a vedação ao

enriquecimento sem causa que o valor pecuniário pode gerar para o ofendido,

levando-se em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Deve-se levar em conta a capacidade econômica da recorrida,
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bem assim o grau de reprovabilidade da conduta, capaz de ocasionar - como

se viu - aborrecimento que ultrapassa o mero dissabor. Outrossim, "[a]

indenização mede-se pela extensão do dano".

Entendo que o valor a ser fixado é de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais), pois, deve-se levar em conta a capacidade econômica da recorrida, uma

empresa de compra e venda de veículos, bem assim o grau de reprovabilidade

da conduta, capaz de ocasionar - como se viu - aborrecimento que ultrapassa

o mero dissabor.

Ressalto que o fator pedagógico nesse contexto também há de

integrar o quantum, evitáveis a partir da simples conduta diligente das

empresas.

Desse modo, entendo que a quantia fixada de R$ 5.000,00 (cinco

mil reais), valor que, ressalta-se, não importa enriquecimento em causa da

autora.

Ante o exposto, conheço parcialmente do apelo e, na parte

conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para condenar

a ré a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de

indenização por danos morais, corrigida pelo INPC a partir da publicação do

presente acórdão e acrescido de juros de mora, a partir da citação.

Em face do parcial provimento do recurso, efetuo o

redimensionamento do valor dos honorários, elevando o percentual fixado na

sentença de 70%, a ser pago pelo recorrido, para o montante de 85%, nos

termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.

É como voto.
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 D E C I S Ã O

CONHECER PARCIALMENTE. DAR PARCIAL PROVIMENTO.

UNÂNIME
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