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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0002233-10.2014.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante GUSTAVO 

HENRIQUE DE SOUZA MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao 

recurso. Declarará voto vencido, a Relatora sorteada. Acórdão com a Revisora.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA 

LAURA TAVARES, vencedor, HELOÍSA MARTINS MIMESSI, vencida, MARIA 

LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.

São Paulo, 13 de abril de 2015

MARIA LAURA TAVARES

RELATORA DESIGNADA

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0002233-10.2014.8.26.0218

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA MELO 

APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: GUARARAPES

VOTO Nº 15996

Juíza de 1ª Instância: Sabrina Salvadori Sandy

APELAÇÃO CÍVEL  Ação declaratória c/c indenização por 
danos morais  Inscrição do nome do autor no CADIN Estadual 
por débitos de IPVA relativos aos exercícios de 2011, 2012 e 
2013 - Alegação de transferência do veículo para terceiro em 
2010  Ausência de comprovação da comunicação da 
transferência ao órgão responsável  Responsabilidade 
solidária pelo pagamento do tributo - Regularidade da inclusão 
no CADIN Estadual - Precedentes deste Egrégio Tribunal  
Dano moral não configurado - Sentença mantida  Recurso 
desprovido.

Trata-se de ação de ação declaratória de 

inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com indenização por 

danos morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por GUSTAVO 

HENRIQUE DE SOUZA MELO em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, visando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária 

relativa ao IPVA da motocicleta descrita nos autos nos anos de 2011, 2012, 

2013, 2014 e posteriores, bem como a condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 em 

razão da inclusão de seu nome no CADIN Estadual por débitos de IPVA 

referentes aos exercícios de 2011 a 2013, o que impossibilitou a realização 

de financiamento para aquisição da casa própria. Requereu a antecipação 

dos efeitos da tutela para que a ré exclua qualquer apontamento nos órgãos 

restritivos de crédito, especialmente o CADIN e SERASA. 
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Alega que no ano de 2007 adquiriu uma 

motocicleta I/Shineray MVK XY150, ano 2007, placa DXK9474, chassi 

LXYPCKL0X80K00939, RENAVAM 942340302, que foi vendida no dia 

20.12.2010 ao Sr. Gustavo Craveiro Spegiorin, conforme certidão do 

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Guararapes/SP; que em 

2014, ao tentar financiar um imóvel, descobriu que seu nome estava 

inserido no CADIN e, concomitantemente, recebeu uma carta relatando o 

lançamento do IPVA em seu nome da referida motocicleta; e que se viu 

atormentado e desesperado em razão de estar prestes a fechar um negócio 

imobiliário para aquisição de casa própria.

A r. sentença de fls. 51/55, cujo relatório é 

adotado, julgou improcedente a ação, por entender que com a transferência 

de domínio do veículo se faz necessária a alteração do cadastro do 

proprietário junto ao órgão estadual de trânsito, a fim de que futuras 

cobranças de IPVA, multas e pontuações sejam atribuídas a quem de 

direito; que segundo o Código de Trânsito Brasileiro e a Lei Estadual 

6.606/89, cabe ao alienante proceder à modificação do cadastro do DETRAN 

e, se não o fizer, ao adquirente alienatário fazê-lo, tudo para que o cadastro 

do órgão de trânsito seja fiel à realidade; que a responsabilidade incide 

primariamente sobre aquele que constar do cadastro, no caso o autor, não 

cabendo desonerá-lo do que está expresso na Lei; que a negativa de 

propriedade em nada aproveita ao autor, pois não se discute ou releva 

tradição ou transmissão de propriedade; que as normas civis são 

inoportunas, pois o debate tem índole tributária de patamar legal sem 

primazia do direito civil; que o órgão de trânsito não poderia ter onisciência 

exata dos negócios civis de todo e qualquer particular e, se não regularizar 

o registro junto ao DETRAN, o imposto poderá ser lançado em seu nome; e 

que o dano moral deve ser afastado porque o autor poderia ter comunicado 

aos órgãos de trânsito a alienação do veículo, nos termos do art. 134 do 

CTB, evitando os percalços decorrentes dessa omissão.
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Em razão da sucumbência, condenou o autor ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

arbitrados, por equidade, em R$ 500,00, sobre os quais incidirão correção 

monetária e juros legais, tendo em vista o grau de zelo, o lugar da 

prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho 

realizado pelo procurador da parte vencedora e o tempo exigido, ex vi do § 

4º do art. 20 do CPC. Observou que as verbas somente poderão cobradas 

se dentro do prazo de cinco anos a parte vencedora comprovar não mais 

existir o estado de hipossuficiência, nos termos do art. 11, § 2º, da Lei 

1.060/50.

Inconformado, o autor interpôs recurso de 

apelação a fls. 58/65 alegando, em síntese, que demonstrou de forma 

indubitável o seu direito, não devendo recolher tributos relativos a um bem 

que não mais lhe pertence; que a venda da motocicleta restou devidamente 

comprovada com os documentos juntados com a inicial, não sendo sujeito 

passivo da obrigação tributária; que já não era mais proprietário da 

motocicleta no dia 1º de janeiro de 2011, não sendo o contribuinte 

responsável pelo pagamento; que a certidão do Cartório de Notas e 

Protesto comprova a transferência da motocicleta para outra pessoa; e que 

se não incorreu no fato gerador, não é o sujeito passivo da relação jurídico-

tributária (art. 121, CTN).

Sustenta que a responsabilidade solidária prevista 

no art. 134 do CTB se refere apenas às infrações de trânsito, não sendo 

possível ampliar o campo de incidência do tributo e estendê-lo ao antigo 

proprietário; que tributo e penalidade são institutos diferentes, não sendo 

possível interpretar que a penalidade para a não comunicação da 

transferência do veículo seria o pagamento do tributo; que em momento 

algum o artigo cita ou cria tributo passível de exigência pelo antigo 

proprietário; que além de ter seu nome inserido no CADIN, teve seu crédito 
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negado para concretizar o sonho da casa própria; e que não conseguiu 

cumprir o contrato porque o financiamento não foi realizado devido à 

inscrição no CADIN pela Fazenda, o que causou danos irreparáveis em sua 

reputação e estado psicológico.

Recurso bem respondido (fls. 72/76).

É o relatório.

O recurso não comporta provimento, na medida 

em que há previsão legal de responsabilidade tributária solidária do 

vendedor que aliena o veículo, sem efetuar a necessária comunicação da 

venda ao respectivo órgão de trânsito.

O texto original da Lei Estadual nº 6.606/89 

dispunha que:

Artigo 4º - São responsáveis, solidariamente, pelo 

pagamento do imposto:

(...)

III - o proprietário de veículo de qualquer 

espécie, que o alienar e não comunicar a 

ocorrência ao órgão público encarregado do 

registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, 

na forma do artigo 18.

(...)

Parágrafo único - A solidariedade prevista neste 

artigo não comporta benefício de ordem.

E a Lei Estadual n° 13.296/08 dispôs no mesmo 

sentido:

Artigo 6º - São responsáveis pelo pagamento do 

imposto e acréscimos legais:
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(...)

II - o proprietário de veículo automotor que o 

alienar e não fornecer os dados necessários à 

alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA 

no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos 

geradores ocorridos entre o momento da 

alienação e o do conhecimento desta pela 

autoridade responsável;

(...)

§ 2º - A responsabilidade prevista nos incisos I, 

II, III, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo é 

solidária e não comporta benefício de ordem. (...)

Não há qualquer indício de que o autor tenha 

comunicado a transferência do veículo à autoridade responsável e tampouco 

existe alegação de que o tenha feito no prazo previsto em lei.

Como o fato gerador do imposto é a propriedade 

de veículo automotor em 1º de janeiro de cada exercício (art. 1º, § 1º da 

Lei 6.606/89), o apelante não pode ser esquivar da responsabilidade pelo 

pagamento dos tributos em tela, sendo absolutamente regular a inscrição 

de tais débitos no Cadastro de Inadimplentes Estadual.

Ainda que o veículo tenha sido entregue, por 

tradição, ao comprador, isto não afasta a obrigação do autor ao pagamento 

dos impostos, pois ele era o proprietário do veículo e não fez a necessária 

comunicação da transferência para o órgão de trânsito encarregado do 

registro dos mesmos, tornando-se solidariamente responsável pelo 

pagamento dos tributos, como consta do texto legal.

Ademais, não pode a Fazenda do Estado efetuar o 

lançamento dos tributos em nome de outrem se o registro da propriedade 

do veículo encontra-se em nome do apelante.
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Neste sentido é firme a jurisprudência deste E. 

Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO  Débitos de IPVA  venda de veículo 

sem a devida comunicação de transferência ao 

DETRAN  responsabilidade solidária  Lei nº 

6.066/89  Recurso desprovido (3ª Câmara de 

Direito Público  Apelação Cível nº 

951.390.5/7-00  Relator: Desembargador Ângelo 

Malanga  j. 20.9.2009).

AÇÃO DECLARATÓRIA  IPVA  VENDA DE 

AUTOMÓVEL  NÃO COMPROVAÇAÕ DA 

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO  Diante a falta de 

comunicação da transferência de propriedade, 

não pode a Fazenda do Estado, por meio de sua 

Secretaria, proceder a qualquer alteração, 

visando evitar o lançamento do tributo no nome 

da apelante, sem que haja o nome do novo 

proprietário  Negaram provimento ao recurso (4ª 

Câmara de Direito Público  Apelação Cível nº 

726.557.5/3  Relator: Desembargador Viana 

Santos  j. 17.4.2008).

AGRAVO INTERNO  DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA  VEÍCULO  IPVA  ALEGAÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, SEM A CIÊNCIA DA 

ALIENAÇÃO A REPARTIÇÃO DE TRÂNSITO 

COMPETENTE - O proprietário de veículo de 

qualquer espécie que o alienar e não comunicar a 

ocorrência ao órgão público encarregado do 

registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, é 

solidariamente responsável pelo pagamento do 

IPVA nos termos do inciso III do art. 4º da LE nº 
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6.606/89 (TJSP, AC nº 621.395.5/8-00  

RECURSO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO E 

NEGADO PROVIMENTO (11ª Câmara de Direito 

Público - Agravo Interno nº 848.580.5/0-01  

Relator: Desembargador Pires de Araújo  j. 

2.3.2009).

Outro não é o entendimento desta C. 5ª Câmara 

de Direito Público:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE RITO ORDINÁRIO - TUTELA JURISDICIONAL 

ANTECIPADA - IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso 

interposto para a reforma da r. decisão que 

indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional. 2. Medida que se insere no livre 

convencimento do Magistrado. 3. Ausência dos 

requisitos previstos no art. 273 do CPC. 4. 

Responsabilidade solidária do vendedor no que se 

refere ao IPVA. 5. Inteligência dos arts. 4º, III, da 

Lei Estadual n.º 6.606/89 e 134 do Código de 

Trânsito Brasileiro. 6. Precedentes desta C. 5ª 

Câmara de Direito Público. 7. Decisão mantida. 8. 

Recurso de agravo de instrumento desprovido 

(Agravo de Instrumento n° 

0109689-62.2012.8.26.0000  Relator: 

Desembargador Francisco Bianco  j. 

01/10/2012).

IPVA - Alienação, pelo autor, de veículo de sua 

propriedade - Necessidade de comunicação dos 

dados necessários à alteração no Cadastro de 

Contribuintes do IPVA - Inteligência da Lei nº 

6.606/89 - Descumprimento do dever de 

comunicação - Responsabilidade tributária - 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Precedentes jurisprudenciais - Apelação não 

provida. (Apelação Cível n° 

0052012-70.2008.8.26.0564  Relator: 

Desembargador Fermino Magnani Filho  j. 

01/10/2012).

Assim, por ser o apelante responsável solidário 

pelo pagamento dos tributos relativos ao veículo descrito na inicial até a 

data em que a transferência do veículo for comunicada ao DETRAN, não 

pode ser acolhido o seu pedido de indenização por danos morais.

Ademais, a indenização por dano moral se justifica 

pela dor, que não se pode ter como caracterizada.

Ensina Sérgio Cavalieri Filho que:

“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação 

ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita 

do dano moral, porquanto, além de fazerem parte 

da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, 

no trânsito, entre amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se 

entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” 

(Programa de Responsabilidade Civil, 2ª edição, 

pág. 78, Malheiros Editores).

Esta é, também, a posição do C. Superior Tribunal 

de Justiça, com destaque:

“Se a descrição dos fatos para justificar o pedido 
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de danos morais está no âmbito dos dissabores, 

sem abalo à honra e ausente situação que 

produza no consumidor humilhação ou sofrimento 

na esfera de sua dignidade, o dano moral não é 

pertinente” (Recurso Especial nº 554.876  3ª 

Turma  Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito  j. 17.2.2004).

Os danos morais comprovam-se “per se”, ou seja, 

a um simples olhar apura-se a sua presença ou não.

Não é possível duvidar da dor que alguém sente 

com a perda de um filho em um acidente, onde o homem comum sente a 

dor, a aflição e a angústia com o evento narrado como causador dos danos 

tidos morais.

Nesta mesma linha de pensamento, não é possível 

assumir que a inscrição do nome do autor no CADIN em razão da existência 

de débitos de IPVA em aberto em razão da falta de comunicação da 

transferência do veículo tenha causado ao autor dor íntima e profunda a 

gerar direito ao recebimento de indenização.

O evento narrado na inicial poderia caracterizar, 

caso o autor não fosse responsável solidário pelos débitos, mero dissabor 

da vida cotidiana, que não gera danos morais indenizáveis.

A questão foi apreciada de modo minucioso pelo 

E. Desembargador Ricardo Dip, da C. 11ª Câmara de Direito Público, na 

Apelação Cível nº 867.318-5-2, constando do corpo do julgado:

“7. Já se decidiu nesta Câmara que "não são 

todos os incômodos, agastamentos, agruras e 

maçadas da vida que se alçam ao plano dos danos 
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morais suscetíveis de compensação pecuniária, 

mas apenas os que, dores físicas, desditas morais, 

vexações que importem em decréscimo de 

prestígio ou reputação (cfr. João de Matos 

Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, ed. 

Almedina, Coimbra, 1973, 2a ed., tomo I, p. 

481-2), desvelem efetivo e anômalo padecimento 

moral, ante 'as dores, as angústias e as 

frustrações infligidas ao ofendido' (Yussef Said 

Cahali, Dano Moral, ed. Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 2005, 3a ed., p. 21)".

De não ser assim, se qualquer dissabor ou 

transtorno da vida equivaler, simpliciter, a lesão 

moral, estar-se-á diante do que já se designou por 

"vulgarização" dessa lesão (cfr., brevitatis causa, 

REsp 504.639 -4a Turma Ministro Sálvio de 

Figueiredo Teixeira). A lesão moral não 

corresponde ao "mero dissabor, contrariedade do 

cotidiano" (REsp 993.234 -STJ -3a Turma -

Ministro Humberto Gomes de Barros; cfr. ainda: 

REsp 1.045.591 -STJ -4a Turma Ministro Aldir 

Passarinho Júnior; AgR no REsp 846.273 -STJ -3a 

Turma -Ministro Humberto Gomes de Barros; REsp 

689.213 -STJ -4ª Turma -Ministro Jorge 

Scartezzini; REsp 403.919 -STJ -4ª Turma -

Ministro César Asfor Rocha; REsp 664.115 -STJ 

-3ª Turma -Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito); com efeito, "o mero dissabor não pode 

ser alçado ao patamar do dano moral, mas 

somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando 

fundadas aflições ou angústias no espírito de 

quem ela se dirige" (REsp 898.005 -STJ -4a 

Turma -Ministro César Asfor Rocha).

Sem prova das lesões morais sofridas pelo autor, 

não cabe acolher a demanda reparatória, sequer à 
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conta de escarmento por (suposta) falha 

administrativa, porque se estaria a fixar a atenção 

na conduta ilícita, menosprezando a ausência de 

resultados, o que remataria numa provisão de 

caráter assistencial e não de reparação civil (cfr. 

Georges Ripert, La règle morale dons les 

obligations civiles, ed. Lib. Gén. de Droit et de 

Jurisprudence, Paris, 1949, p. 245 et sqq.).

Dessa forma, merece ser integralmente mantida a 

sentença recorrida, que deu correta solução à lide.

São estas as razões pelas quais, pelo meu voto, 

nego provimento ao recurso.

Maria Laura de Assis Moura Tavares 

           Relatora Designada
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Voto nº 1006
Apelação nº 0002233-10.2014.8.26.0218
Comarca: Guararapes
Apelante: Gustavo Henrique de Souza Melo 
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Data venia dos doutos entendimentos em sentido 

contrário, esta relatoria dava parcial provimento ao recurso da autora para 

mitigar a incidência do art. 134 do CTB, em relação ao débito do IPVA de 

veículo automotor alienado, afastado o pedido de indenização por dano 

moral e repartida a sucumbência, conforme fundamentos que seguem.

Ação voltada ao questionamento de débitos de IPVA, 

argumentando a parte autora houve a transferência da propriedade do 

veículo, com regular comunicação ao Detran, sem efeitos entretanto quanto 

à cobrança do tributo, que continuou a lhe ser direcionada.

A insurgência recursal comporta acolhida parcial.

O IPVA tem como fato gerador a propriedade de 

veículo automotor (CF, art. 155, inciso II; art. 2º da Lei nº 13.296/2008). 

A propriedade é situação fática disciplinada pelo Direito 

Privado, notando-se que, “os direitos reais sobre coisas móveis, quando 

constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a 

tradição” (CC, art. 1626).

Com relação à sujeição passiva, tem-se que “o sujeito 

passivo da obrigação tributária está indigitado no critério subjetivo do 
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comando normativo, podendo ele coincidir sobre a pessoa em destaque no 

aspecto pessoal da hipótese de incidência (quando será contribuinte) ou 

não (hipótese em que o sujeito passivo será responsável)”. O contribuinte 

caracteriza-se, “enquanto sujeito passivo, por sua relação direta e pessoal 

com o fato jurígeno tributário. Sobre ele coincidem, a um só tempo, o 

aspecto pessoal da hipótese de incidência e a sujeição passiva 

estabelecida no comando normativo”. Mas, “desde que observados os 

requisitos formais e materiais do art. 128 do CTN (...) pode o legislador 

indicar no critério subjetivo do comando da norma tributária que prevê a 

incidência (norma básica de incidência), ou de outra norma que a 

complemente (norma suplementar ou assecuratória), um sujeito passivo 

diverso daquele que participe do correlato fato gerador, atribuindo o 

dever de recolher o tributo a um responsável tributário. O responsável 

integra, pois, o critério subjetivo da consequência normativa, mas não o 

aspecto pessoal da hipótese de incidência. Responsável tributário pelo 

recolhimento do IPVA será aquela pessoa, que, a despeito de nãos ser 

proprietária do veículo automotor, possui com este fato relação (vínculo 

econômico), ao menos indireta, que permite ao legislador nacional ou 

estadual, dentro dos limites estabelecidos pelo art. 128 do CTN, imputar-

lhe o dever de recolher o imposto à burra estatal” (Paulo Roberto 

Coimbra Silva, “Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores”, 

Ed. Quartier Latin do Brasil, 2011, pp. 65, 76/77).

Expressando hipótese de responsabilidade tributária, o 

art. 6º, inciso II da Lei nº 13.296/2008 (repetindo disposição encontrável 

no artigo 4º, III da Lei nº 6.606/89) estabelece:
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Artigo 6º - São responsáveis pelo pagamento do imposto e 
acréscimos legais:
(...)
II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não 
fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de 
Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação 
aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o 
do conhecimento desta pela autoridade responsável:

O dispositivo é claro em estabelecer solidariedade pelo 

cumprimento da obrigação tributária ao antigo proprietário que não cuide 

de efetuar comunicação tempestiva da transferência para fins de alteração 

no Cadastro de Contribuintes, mantido pelo Poder Executivo, que, pela 

legislação anterior, deveria ser “o mesmo do Departamento Estadual de 

Trânsito  Detran, mediante unificação e adaptação dos controles 

existentes às necessidades da Secretaria dos Negócios Jurídicos da Fazenda 

do Estado” (Lei nº Lei nº 6.606/89, art. 16),  e que, atualmente, nos termos 

do art. 30 da Lei nº 13.296/2008, pode “utilizar as informações relativas ao 

veículo ou ao proprietário constantes de registros de outros órgãos 

públicos”.

A regra em comento, ademais, tem respaldo no Código 

Tributário Nacional, que estabelece:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não 
comporta benefício de ordem.

A mesma linha foi seguida pelo legislador, no campo do 

direito de trânsito, em que o art. 134 do CTB dispõe:
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“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”.

Desse modo, a princípio, nada há de irregular no 

direcionamento das cobranças do IPVA e de multas por infração de trânsito 

ao anterior proprietário do veículo automotor que não tenha comunicado a 

venda aos órgãos competentes.

Entretanto, a solidariedade estabelecida em ditos 

dispositivos merece mitigação.

A matéria já foi enfrentada pelo STJ, relativamente ao 

tema das multas de trânsito, em análise que merece transposição para o 

campo do direito tributário. 

Confira-se:

'... o proprietário não responde solidariamente, em caráter 
absoluto, pelas infrações praticadas pelo adquirente, tendo sido 
mitigada a responsabilidade solidária. Somente quando não for 
identificado o infrator, é que o proprietário é responsabilizado 
pelas infrações cometidas após a alienação do veículo, mesmo 
sem a sua participação. O que o faz responsável é, em verdade, 
a não-comunicação da transferência ao Detran, assumindo a 
culpa, pela desidia do seu proceder.'
'Assim, o art. 134 do CTB deve ser interpretado como norma de 
imposição de solidariedade limitada, ou seja, só há 
responsabilidade do antigo proprietário, na hipótese de não ser 
identificado o novo adquirente, o real infrator.'
'Essa interpretação vem em benefício do antigo proprietário, de 
tal forma que, uma vez comunicado o órgão de trânsito a 
transferência da propriedade, fica a Administração compelida a 
fazer as anotações nos registros do veículo, para efeito de 
intimar o novo proprietário, mesmo quando ele deixou de 
providenciar a transferência de registro, na forma do art. 123, § 
1o, do mesmo Código.'



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

'Sem essa regra, ou seja, sem que a Administração fosse 
obrigada a realizar a anotação, estaria o antigo proprietário 
sem mecanismo para se livrar da responsabilidade em relação 
ao bem que não mais lhe pertence.'
'Para a Administração, enquanto não houver a comunicação 
prevista no art. 134 do CTB ou a expedição do novo certificado 
de registro, a titularidade da propriedade será de quem consta 
no registro antigo. Desse modo, qualquer infração deverá ser 
comunicada ao proprietário que consta na sua base de dados.'
'Verifica-se, por tudo que foi dito, que a comunicação não é ato 
constitutivo da transferência da propriedade, serve apenas para 
declarar que houve alienação.'
'Portanto, a expressão 'sob pena de ter que se 
responsabilizar'(art. 134) só existe 'até a data da comunicação'.'
''Não havendo dúvidas, in casu, de que as infrações não foram 
cometidas no período em que tinha o recorrido a propriedade 
do veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo de sanção.' (REsp 
n° 965.847/PR - v.u. j . de 04.03.08 - Rel. Min. ELIANA 
CALMON - fls. 287/292)."

Este Tribunal também tem se mostrado sensível a essa 

tese, como se vê dos julgados abaixo citados:

 

Apelação cível - Ação declaratória de inexigibilidade de crédito 
tributário (IPVA) c/c com cancelamento de débito fiscal (multas, 
DPVAT e licenciamento) - Afastada a solidariedade do 
vendedor e do comprador no pagamento do tributo (artigo 4º, 
III da Lei nº 6.606/89) - Inteligência do art. 123, I, §1º, do CTB 
- Disposições do Certificado de Registro de Veículos - A autora 
que comprovou a alienação do veículo a terceiro, transferindo a 
propriedade  Sentença mantida - Recurso improvido.
(...)
Ainda que a Fazenda do Estado alegue o estreito cumprimento 
do disposto na Lei nº 6.606/89, o fato é que se a autora 
comprovar administrativamente que vendeu o veículo a terceiro, 
não se mostra razoável responsabilizá-la pelo pagamento do 
IPVA  (Apelação nº 0366551-40.2010.8.26.0000, Relator 
Desembargador Marrey Uint, j.13/12/2011).

TRIBUTÁRIO. IPVA. Mandado de Segurança. Inexistência de 
débitos. Propriedade de veículo. Autor vítima de furto de sua 
cédula de identidade. Comprovação da realização de boletim de 
ocorrência, bem como decisão judicial transitada em julgado 
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reconhecendo inexistência de relação jurídica entre a 
impetrante e o veículo que teria gerados os débitos aqui 
discutidos. Inocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária. Comunicação do fato ao órgão de trânsito que é 
mero ato declaratório, não tendo o condão de atribuir à autora 
a responsabilidade pelo tributo. Inteligência do art. 2º e 14, §2º 
da Lei Estadual nº 13.296/2008. Precedentes deste TJ/SP. 
Sentença mantida. Reexame necessário e recurso improvidos. 
(Apelação nº 1001213-74.2014.8.26.0053, Cláudio Augusto 
Pedrassi, j. 03/02/2015).

AÇÃO ORDINÁRIA. IPVA. COMUNICAÇÃO DE ALIENAÇÃO. 
A comunicação de transferência do veículo não subordina a 
existência, validade ou eficácia do negócio jurídico de 
alienação. Tendo por incontroverso que a autora não era mais 
proprietária do veículo, não mais poderá o Fisco cobrar-lhe 
imposto e encargos em razão da propriedade de veículo 
automotor. Sentença mantida. Recurso e remessa necessária 
desprovidos. (Apelação nº 3020380-49.2013.8.26.0224, Relator 
Desembargador Nogueira Diefenthäller,  j. 26 de janeiro de 
2015).

APELAÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO 
Infração de trânsito cometida em período anterior à data da 
aquisição de veículo automotor, mas que  ora direcionada ao 
autor após o indeferimento de recurso administrativo pela JARI 
pretensão de ver declarada a sua nulidade Possibilidade Prova 
da data da alienação devidamente comprovada nos autos. 
Aplicação da regra estatuída no artigo 134 do Código de 
Trânsito Brasileiro que se deve restringir às hipóteses em que 
não há como se averiguar a efetiva realização do negócio 
jurídico e o momento da tradição do bem objeto da avença, 
porquanto inviabilizada a individualização do infrator Sentença 
ratificada nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta 
Egrégia Corte de Justiça. Negado provimento ao recurso 
(Apelação n° 9137386-07.2009.8.26.0000, Relator 
Desembargador Rubens Rihl, j. 10/08/2011).

No caso, observa-se, dos documentos juntados à inicial, 

notadamente aquele de fls. 16, que em 20 de dezembro de 2010 o alienante 
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efetuou o reconhecimento de firma por autenticidade relativamente à venda 

do veículo objeto dos autos, ao comprador Gustavo Craveiro Spegiorin, 

devidamente identificado no documento em questão.

Desse modo, tendo a parte autora se desincumbido da 

obrigação de identificar o adquirente do veículo, de modo a possibilitar o 

direcionamento da exação ao contribuinte, o recurso merece provimento, 

quanto ao reconhecimento da inexigibilidade dos débitos de IPVA 

relativos aos exercícios de 2011e seguintes, bem como, exclusão dos 

apontamentos respectivos no CADIN e SERASA.

Com relação aos danos morais, o pedido não merece 

acolhida, na medida em que a desídia da parte autora em comunicar a 

venda é que foi responsável pela cobrança a si dirigida, e negativações daí 

subsequentes.

Com relação a verbas sucumbenciais, cada litigante 

arcará com os honorários de seus respectivos patronos, o que, em relação à 

autora, se dá não apenas em razão da sucumbência recíproca, como 

também por haver dado causa às cobranças e às negativações. Aplica-se ao 

caso, por analogia, o entendimento jurisprudencial aplicável aos embargos 

de terceiro, em que o prejudicado, por não ter registrado a venda que lhe 

foi feita, tiver dado causa à constrição e à instauração do processo. Nesse 

sentido, vejam-se: Recurso Especial nº 264.930/PR, 4ª Turma, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 13.09.2000, publicado 

no DJU de 16.10.2000; REsp 303597 / SP, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI,  Terceira Turma, j. 17.4.2001; REsp 674299 / SC, Relator 

Ministro FRANCIULLI NETTO, Segunda Turma, j. 21.10.2004.  Observe-

se a assistência judiciária concedida à autora. Custas na forma da lei.
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À vista do analisado, DAVA PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO.

HELOÍSA MIMESSI

Relatora sorteada
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Voto nº 14/
Apelação nº 0002233-10.2014.8.26.0218
Comarca: Guararapes
Apelante: Gustavo Henrique de Souza Melo 
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO DE VOTO

Apelação Cível nº 0002233-10.2014.8.26.0218

Apelante: Gustavo Henrique de Souza Melo

Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo

Origem: 2ª Vara da Comarca de Guararapes 

MM. Juiz: Sabrina Salvadori Sandy

Data venia dos doutos entendimentos em sentido 

contrário, esta relatoria dava parcial provimento ao recurso da autora para 

mitigar a incidência do art. 134 do CTB, em relação ao débito do IPVA de 

veículo automotor alienado, afastado o pedido de indenização por dano 

moral e repartida a sucumbência, conforme fundamentos que seguem.

Ação voltada ao questionamento de débitos de IPVA, 

argumentando a parte autora houve a transferência da propriedade do 

veículo, com regular comunicação ao Detran, sem efeitos entretanto quanto 

à cobrança do tributo, que continuou a lhe ser direcionada.

A insurgência recursal comporta acolhida parcial.

O IPVA tem como fato gerador a propriedade de 

veículo automotor (CF, art. 155, inciso II; art. 2º da Lei nº 13.296/2008). 

A propriedade é situação fática disciplinada pelo 

Direito Privado, notando-se que, “os direitos reais sobre coisas móveis, 

quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem 
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com a tradição” (CC, art. 1626).

Com relação à sujeição passiva, tem-se que “o sujeito 

passivo da obrigação tributária está indigitado no critério subjetivo do 

comando normativo, podendo ele coincidir sobre a pessoa em destaque no 

aspecto pessoal da hipótese de incidência (quando será contribuinte) ou 

não (hipótese em que o sujeito passivo será responsável)”. O contribuinte 

caracteriza-se, “enquanto sujeito passivo, por sua relação direta e pessoal 

com o fato jurígeno tributário. Sobre ele coincidem, a um só tempo, o 

aspecto pessoal da hipótese de incidência e a sujeição passiva 

estabelecida no comando normativo”. Mas, “desde que observados os 

requisitos formais e materiais do art. 128 do CTN (...) pode o legislador 

indicar no critério subjetivo do comando da norma tributária que prevê a 

incidência (norma básica de incidência), ou de outra norma que a 

complemente (norma suplementar ou assecuratória), um sujeito passivo 

diverso daquele que participe do correlato fato gerador, atribuindo o 

dever de recolher o tributo a um responsável tributário. O responsável 

integra, pois, o critério subjetivo da consequência normativa, mas não o 

aspecto pessoal da hipótese de incidência. Responsável tributário pelo 

recolhimento do IPVA será aquela pessoa, que, a despeito de nãos ser 

proprietária do veículo automotor, possui com este fato relação (vínculo 

econômico), ao menos indireta, que permite ao legislador nacional ou 

estadual, dentro dos limites estabelecidos pelo art. 128 do CTN, imputar-

lhe o dever de recolher o imposto à burra estatal” (Paulo Roberto 

Coimbra Silva, “Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores”, 

Ed. Quartier Latin do Brasil, 2011, pp. 65, 76/77).

Expressando hipótese de responsabilidade tributária, o 

art. 6º, inciso II da Lei nº 13.296/2008 (repetindo disposição encontrável 
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no artigo 4º, III da Lei nº 6.606/89) estabelece:

Artigo 6º - São responsáveis pelo pagamento do imposto e 
acréscimos legais:
(...)
II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não 
fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de 
Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação 
aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o 
do conhecimento desta pela autoridade responsável:

O dispositivo é claro em estabelecer solidariedade pelo 

cumprimento da obrigação tributária ao antigo proprietário que não cuide 

de efetuar comunicação tempestiva da transferência para fins de alteração 

no Cadastro de Contribuintes, mantido pelo Poder Executivo, que, pela 

legislação anterior, deveria ser “o mesmo do Departamento Estadual de 

Trânsito  Detran, mediante unificação e adaptação dos controles 

existentes às necessidades da Secretaria dos Negócios Jurídicos da Fazenda 

do Estado” (Lei nº Lei nº 6.606/89, art. 16),  e que, atualmente, nos termos 

do art. 30 da Lei nº 13.296/2008, pode “utilizar as informações relativas ao 

veículo ou ao proprietário constantes de registros de outros órgãos 

públicos”.

A regra em comento, ademais, tem respaldo no Código 

Tributário Nacional, que estabelece:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não 
comporta benefício de ordem.

A mesma linha foi seguida pelo legislador, no campo 
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do direito de trânsito, em que o art. 134 do CTB dispõe:

“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”.

Desse modo, a princípio, nada há de irregular no 

direcionamento das cobranças do IPVA e de multas por infração de trânsito 

ao anterior proprietário do veículo automotor que não tenha comunicado a 

venda aos órgãos competentes.

Entretanto, a solidariedade estabelecida em ditos 

dispositivos merece mitigação.

A matéria já foi enfrentada pelo STJ, relativamente ao 

tema das multas de trânsito, em análise que merece transposição para o 

campo do direito tributário. 

Confira-se:

'... o proprietário não responde solidariamente, em caráter 
absoluto, pelas infrações praticadas pelo adquirente, tendo sido 
mitigada a responsabilidade solidária. Somente quando não for 
identificado o infrator, é que o proprietário é responsabilizado 
pelas infrações cometidas após a alienação do veículo, mesmo 
sem a sua participação. O que o faz responsável é, em verdade, 
a não-comunicação da transferência ao Detran, assumindo a 
culpa, pela desidia do seu proceder.'
'Assim, o art. 134 do CTB deve ser interpretado como norma de 
imposição de solidariedade limitada, ou seja, só há 
responsabilidade do antigo proprietário, na hipótese de não ser 
identificado o novo adquirente, o real infrator.'
'Essa interpretação vem em benefício do antigo proprietário, de 
tal forma que, uma vez comunicado o órgão de trânsito a 
transferência da propriedade, fica a Administração compelida a 
fazer as anotações nos registros do veículo, para efeito de 
intimar o novo proprietário, mesmo quando ele deixou de 
providenciar a transferência de registro, na forma do art. 123, § 
1o, do mesmo Código.'
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'Sem essa regra, ou seja, sem que a Administração fosse 
obrigada a realizar a anotação, estaria o antigo proprietário 
sem mecanismo para se livrar da responsabilidade em relação 
ao bem que não mais lhe pertence.'
'Para a Administração, enquanto não houver a comunicação 
prevista no art. 134 do CTB ou a expedição do novo certificado 
de registro, a titularidade da propriedade será de quem consta 
no registro antigo. Desse modo, qualquer infração deverá ser 
comunicada ao proprietário que consta na sua base de dados.'
'Verifica-se, por tudo que foi dito, que a comunicação não é ato 
constitutivo da transferência da propriedade, serve apenas para 
declarar que houve alienação.'
'Portanto, a expressão 'sob pena de ter que se 
responsabilizar'(art. 134) só existe 'até a data da comunicação'.'
''Não havendo dúvidas, in casu, de que as infrações não foram 
cometidas no período em que tinha o recorrido a propriedade 
do veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo de sanção.' (REsp 
n° 965.847/PR - v.u. j . de 04.03.08 - Rel. Min. ELIANA 
CALMON - fls. 287/292)."

Este Tribunal também tem se mostrado sensível a essa 

tese, como se vê dos julgados abaixo citados:

 

Apelação cível - Ação declaratória de inexigibilidade de crédito 
tributário (IPVA) c/c com cancelamento de débito fiscal (multas, 
DPVAT e licenciamento) - Afastada a solidariedade do 
vendedor e do comprador no pagamento do tributo (artigo 4º, 
III da Lei nº 6.606/89) - Inteligência do art. 123, I, §1º, do CTB 
- Disposições do Certificado de Registro de Veículos - A autora 
que comprovou a alienação do veículo a terceiro, transferindo a 
propriedade  Sentença mantida - Recurso improvido.
(...)
Ainda que a Fazenda do Estado alegue o estreito cumprimento 
do disposto na Lei nº 6.606/89, o fato é que se a autora 
comprovar administrativamente que vendeu o veículo a terceiro, 
não se mostra razoável responsabilizá-la pelo pagamento do 
IPVA  (Apelação nº 0366551-40.2010.8.26.0000, Relator 
Desembargador Marrey Uint, j.13/12/2011).

TRIBUTÁRIO. IPVA. Mandado de Segurança. Inexistência de 
débitos. Propriedade de veículo. Autor vítima de furto de sua 
cédula de identidade. Comprovação da realização de boletim de 
ocorrência, bem como decisão judicial transitada em julgado 
reconhecendo inexistência de relação jurídica entre a 
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impetrante e o veículo que teria gerados os débitos aqui 
discutidos. Inocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária. Comunicação do fato ao órgão de trânsito que é 
mero ato declaratório, não tendo o condão de atribuir à autora 
a responsabilidade pelo tributo. Inteligência do art. 2º e 14, §2º 
da Lei Estadual nº 13.296/2008. Precedentes deste TJ/SP. 
Sentença mantida. Reexame necessário e recurso improvidos. 
(Apelação nº 1001213-74.2014.8.26.0053, Cláudio Augusto 
Pedrassi, j. 03/02/2015).

AÇÃO ORDINÁRIA. IPVA. COMUNICAÇÃO DE ALIENAÇÃO. 
A comunicação de transferência do veículo não subordina a 
existência, validade ou eficácia do negócio jurídico de 
alienação. Tendo por incontroverso que a autora não era mais 
proprietária do veículo, não mais poderá o Fisco cobrar-lhe 
imposto e encargos em razão da propriedade de veículo 
automotor. Sentença mantida. Recurso e remessa necessária 
desprovidos. (Apelação nº 3020380-49.2013.8.26.0224, Relator 
Desembargador Nogueira Diefenthäller,  j. 26 de janeiro de 
2015).

APELAÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO 
Infração de trânsito cometida em período anterior à data da 
aquisição de veículo automotor, mas que  ora direcionada ao 
autor após o indeferimento de recurso administrativo pela JARI 
pretensão de ver declarada a sua nulidade Possibilidade Prova 
da data da alienação devidamente comprovada nos autos. 
Aplicação da regra estatuída no artigo 134 do Código de 
Trânsito Brasileiro que se deve restringir às hipóteses em que 
não há como se averiguar a efetiva realização do negócio 
jurídico e o momento da tradição do bem objeto da avença, 
porquanto inviabilizada a individualização do infrator Sentença 
ratificada nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta 
Egrégia Corte de Justiça. Negado provimento ao recurso 
(Apelação n° 9137386-07.2009.8.26.0000, Relator 
Desembargador Rubens Rihl, j. 10/08/2011).

No caso, observa-se, dos documentos juntados à 

inicial, notadamente aquele de fls. 16, que em 20 de dezembro de 2010 o 

alienante efetuou o reconhecimento de firma por autenticidade 
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relativamente à venda do veículo objeto dos autos, ao comprador Gustavo 

Craveiro Spegiorin, devidamente identificado no documento em questão.

Desse modo, tendo a parte autora se desincumbido da 

obrigação de identificar o adquirente do veículo, de modo a possibilitar o 

direcionamento da exação ao contribuinte, o recurso merece provimento, 

quanto ao reconhecimento da inexigibilidade dos débitos de IPVA 

relativos aos exercícios de 2011e seguintes, bem como, exclusão dos 

apontamentos respectivos no CADIN e SERASA.

Com relação aos danos morais, o pedido não merece 

acolhida, na medida em que a desídia da parte autora em comunicar a 

venda é que foi responsável pela cobrança a si dirigida, e negativações daí 

subsequentes.

Com relação a verbas sucumbenciais, cada litigante 

arcará com os honorários de seus respectivos patronos, o que, em relação à 

autora, se dá não apenas em razão da sucumbência recíproca, como 

também por haver dado causa às cobranças e às negativações. Aplica-se ao 

caso, por analogia, o entendimento jurisprudencial aplicável aos embargos 

de terceiro, em que o prejudicado, por não ter registrado a venda que lhe 

foi feita, tiver dado causa à constrição e à instauração do processo. Nesse 

sentido, vejam-se: Recurso Especial nº 264.930/PR, 4ª Turma, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 13.09.2000, publicado 

no DJU de 16.10.2000; REsp 303597 / SP, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI,  Terceira Turma, j. 17.4.2001; REsp 674299 / SC, Relator 

Ministro FRANCIULLI NETTO, Segunda Turma, j. 21.10.2004.  Observe-

se a assistência judiciária concedida à autora. Custas na forma da lei.

À vista do analisado, DAVA PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO.
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HELOÍSA MIMESSI

Relatora sorteada
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