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PROCESSUAL  CIVIL –  Apelação  cível -
Ação  de  resolução  de  contrato  c/c  dano
extrapatrimonial  –  Preliminar  arguida  pelo
recorrido  –  Afronta  ao  princípio  da
dialeticidade – Não ocorrência – Rejeição.

-  “A  reprodução  das  alegações  vertidas
pelas  partes  na  petição  inicial,  na
contestação,  ou em manifestações outras
como  razões  recursais  contra  a  decisão
que lhes é desfavorável não enseja, por si
só,  ofensa  ao  princípio  da  dialeticidade.”
(STJ;  REsp  1.467.104;  Proc.
2014/0169706-7; SC; Terceira Turma; Rel.
Min.  Paulo  de  Tarso  Sanseverino;  DJE
17/11/2016).

PROCESSUAL  CIVIL –  Apelação  cível -
Ação  de  resolução  de  contrato  c/c  dano
extrapatrimonial  –  Preliminar  –
Cerceamento de defesa – Instrução que se
mostra  inútil  –  Inocorrência  de  afronta  à
ampla defesa e contraditório – Rejeição.

–  Compete  ao  magistrado,  na  posição
processual  de  destinatário  da  prova,
aquilatar as que se tornem necessárias ao



seu  convencimento,  devendo  impedir
instrução  inútil,  uma  vez  que  a  lei  lhe
outorga,  na  direção  do  processo,
competência  para  selecionar  os  meios
probatórios pugnados, afastando os que se
mostrem  meramente  protelatórios,  ou
inaptos  a  modificar  o  entendimento  a  ser
adotado na espécie.

PROCESSUAL  CIVIL –  Apelação  cível -
Ação  de  resolução  de  contrato  c/c  dano
extrapatrimonial  –  Prejudicial  de  mérito  –
Decadência  –  Vício  não  aparente  e  de
difícil  constatação  –  Inaplicabilidade  do
prazo previsto no artigo 26,  II,  do CPC –
Rejeição.

- O prazo decadencial do artigo 26, II,  do
CPC  trata  do  direito  de  reclamar  pelos
vícios aparentes ou de fácil constatação, o
que  não  se  coaduna  com  o  caso  em
deslinde,  por  se  tratar  de  alegado  vício
oculto,  porque  somente  de  manifestou
posteriormente,  já  que  o  documento  do
automóvel adquirido constava “sem reserva
de domínio”.

PROCESSUAL  CIVIL –  Apelação  cível -
Ação  de  resolução  de  contrato  c/c  dano
extrapatrimonial  –  Mérito  –  Rescisão  de
contrato de compra e venda de veículo –
Adquirente  pessoa  física  –  Relação
inquestionavelmente  de  consumo  –
Aplicação  do  CDC  –  Dano  moral  –
Configurado  –  Dever  de  indenizar  –
Restituição do valor pago, com abatimento
referente à depreciação do automóvel pelo
uso – Cabimento – Parcial provimento.

- Ilícita a conduta da empresa demandada,
em ter  vendido  o  veículo  ao  promovente
como se fosse ele livre e desembaraçado
de quaisquer ônus ou gravame (fl. 21), não
tendo  tido  o  cuidado  em  noticiar  ao
adquirente  a  existência  de  restrição  no
Sistema  Nacional  de  Gravame,  conforme
documento de fl. 26.



- Uma vez que o fato somente foi levado ao
conhecimento  do  autor  quando  fora  ele
vender o bem a um terceiro, que desistiu da
compra porque entendeu que o autor quis
vender um bem que não lhe pertencia, não
restam dúvidas de ter havido dano na sua
reserva psicológica, devendo ser mantida a
condenação  do  apelante  na  indenização
pelos danos morais.

-  A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
foi o preço pago pelo autor na compra do
automóvel em novembro de 2009, havendo
a necessidade de abatimento do valor pago
decorrente  da  depreciação  pelo  uso  do
bem.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, rejeitadas as
preliminares e a prejudicial de mérito, dar parcial provimento à apelação cível,
nos termos do voto do relator e da súmula do julgamento de fl. retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
Capital Distribuidora de Veículos LTDA, em face de Ademar Monteiro da
Silva, inconformado com os termos da sentença proferida nos autos da ação
de resolução de contrato c/c dano extrapatrimonial, na qual a M.M. Juíza de
Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, julgou procedentes
os pedidos deduzidos na inicial.

No  decisum  vergastado,  entendeu  a
julgadora de primeiro  grau que a  compra de  veículo  com a existência  de
gravame anterior,  não comunicado ao consumidor  e  que tinha  documento
“sem reserva de domínio”, enseja a resolução do contrato, devendo as partes
serem restabelecidas ao estado anterior e, diante à publicidade da restrição
perante terceiros, caracterizado o dever de indenizar pelo dano moral. 

Nas  razões  do  apelo  (fls.  115/126),  a
empresa  ré  argui  preliminar  de  cerceamento  de  defesa,  porque  pretendia
produzir provas, todavia, a magistrada primeva julgou a lide antecipadamente.



Outrossim,  ataca  a  sentença  arguindo
decadência do direito e, no mérito, que era obrigação do autor ter realizado a
transferência do bem, com a devida vistoria,  para a emissão de um novo
CRLV (Certificado de Registro de Veículo), inexistindo danos morais. Por fim,
defende que a utilização do veículo gerou depreciação e desvalorização, e
que a devolução do valor referente ao automóvel deve levar em consideração
o valor atual de mercado.

Devidamente  intimado,  o  apelado  arguiu
preliminar  de  não  conhecimento  do  apelo,  por  afronta  ao  princípio  da
dialeticidade e, no mérito, que deve ser mantida da sentença.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  deixou  de  apresentar  manifestação  meritória,  ao
argumento de que se afigura desnecessária a sua intervenção (fls. 149/152).

É o relatório.

V O T O

“Ab  initio”,  faz-se  mister  analisar  a
preliminar de não conhecimento do apelo.

Preliminar de não conhecimento do apelo, por afronta ao princípio da di-
aleticidade

Aprioristicamente, destaco a desnecessida-
de de intimar o recorrente para manifestar-se sobre tal preliminar, porque o
art. 932, parágrafo único, do CPC/15 não é aplicado nos casos em que se ve-
rifica a possibilidade de não se conhecer do recurso por não ter impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Acerca da questão, eis o que prevê o novo
Código de Processo Civil: 

Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os funda-
mentos da decisão recorrida;

A previsão  acima  está  em  conformidade
com o princípio da primazia no julgamento do mérito (art. 4º) e com o dever
de prevenção, corolário do princípio da cooperação (art. 6º).

O Relator, ao intimar o recorrente, deve in-
dicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado, em face do dis-
posto no art. 321, do CPC.

Esse prazo somente deverá ser concedido



pelo Relator "quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível. Assim,
por exemplo, tendo deixado o recorrente de impugnar especificamente as ra-
zões decisórias, não cabe regularização em razão do princípio da comple-
mentaridade, que estabelece a preclusão consumativa no ato de interposição
do recurso. O mesmo se diga de um recurso intempestivo, quando o recor-
rente não terá como sanear o vício e por essa razão, não haverá motivo para
a aplicação do art.  932,  parágrafo único,  do Novo CPC."  (NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Novo CPC comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p.
1518). 

São exemplos de vícios insanáveis a falta
de interesse recursal, a falta de repercussão geral no recurso extraordinário, a
existência de fatos impeditivos ou extintivos e a intempestividade.

Frise-se que se o vício for sanável, a doutri-
na afirma que, neste caso, é dever do magistrado dar a oportunidade para
que ele seja corrigido.

É o que preceitua o Enunciado 82 do Fó-
rum Permanente de Processualistas Civis: “É dever do relator, e não faculda-
de, conceder o prazo ao recorrente para sanar o vício ou complementar a do-
cumentação exigível, antes de inadmitir qualquer recurso, inclusive os excep-
cionais.”

A 1ª Turma do STF decidiu que: 

“O prazo de 5 dias previsto no parágrafo único do art.
932 do CPC/2015 só se aplica aos casos em que seja ne-
cessário sanar vícios formais, como ausência de procu-
ração ou de assinatura, e não à complementação da fun-
damentação.
Assim,  esse dispositivo não incide nos casos em que o
recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão
recorrida. Isso porque, nesta hipótese, seria necessária
a complementação das razões do recurso, o que não é
permitido.
(STF.  1ª  Turma.  ARE  953221  AgR/SP,  Rel.  Min.  Luiz
Fux, julgado em 7/6/2016 (Info 829).

Recurso que não tenha impugnado especi-
ficamente os fundamentos da decisão recorrida é aquele recurso que não en-
frenta os fundamentos empregados na decisão recorrida. Dito de outro modo,
é o recurso que não ataca, de forma específica, a decisão contra a qual se in-
surge.

É o que ocorre, por exemplo, quando o au-
tor tem seu pedido julgado improcedente e recorre apenas transcrevendo o
que já havia escrito na petição inicial, sem questionar ou combater os funda-
mentos invocados pelo magistrado na sentença.



Pois bem.

In casu, o apelado arguiu que as razões re-
cursais apenas ataca a sentença reproduzindo ipsis litteris os termos da peça
contestatória.

Joeirando  os  autos,  percebe-se  que,  de
fato, houve por parte do recorrente a reprodução das mesmas argumentações
da contestação, todavia, tal fato, por si só, não enseja ofensa ao princípio da
dialeticidade.

É esse o entendimento perfilhado pelo STJ.
Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.  APELA-
ÇÃO CÍVEL EM PARTE NÃO CONHECIDA. IMPUG-
NAÇÃO  ESPECÍFICA.  SUFICIÊNCIA  DAS  RAZÕES
FORMULADAS PARA OS FINS DO ART. 514 DO CPC.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDI-
CIONAL. 1.  A reprodução das alegações vertidas pelas
partes na petição inicial, na contestação, ou em mani-
festações outras como razões recursais contra a decisão
que lhes é desfavorável não enseja, por si só, ofensa ao
princípio  da  dialeticidade.  2.  Necessidade  de  uma tal
dissonância entre os argumentos apostos no recurso e os
fundamentos  vertidos  pelo  juízo  na  decisão  recorrida
que revele a sua imprestabilidade para o desiderato re-
cursal. Caso concreto em que as razões revelam-se sufi-
cientes à impugnação da decisão combatida. 3. Negativa
de prestação jurisdicional que se revela inocorrente na
hipótese. A questão relativa à suficiência ou não da im-
pugnação realizada no recurso de apelação fora o cerne
do acórdão ao dela não conhecer. Inexistência de omis-
são para os fins do art. 535 do CPC. 4. Recurso Especial
parcialmente  provido.  (STJ;  REsp  1.467.104;  Proc.
2014/0169706-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino; DJE 17/11/2016).

Assim,  como no caso concreto as razões
do recurso revelam-se suficientes à impugnação da decisão combatida,  re-
jeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

Preliminar de Cerceamento de Defesa.

Arguiu o recorrente que o processo não se
encontrava maduro para julgamento quando da prolação da sentença, porque
pretendia produzir provas.

O art. 5º, LIV, da Constituição da República,
estabelece que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal. Referido dispositivo constitucional consagra, entre nós,
o princípio do devido processo legal, base dos demais princípios processuais.



Dentre estes, o da ampla defesa e o do contraditório, previstos expressamen-
te na Constituição da República, de 1988, no art. 5º, inciso LV, ao dispor que
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em ge-
ral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recur-
sos a ela inerentes".

Segundo LIEBMAN1, o princípio do contra-
ditório é fundamental à aplicação da justiça e essencial ao processo, porque é
por meio desta garantia que as partes podem plenamente desenvolver suas
defesas:

(…) é a garantia fundamental da justiça e regra essenci-
al do processo, segundo o qual todas as partes devem
ser postas em posição de expor ao juiz suas razões antes
que ele profira sua decisão (...). As partes devem poder
desenvolver suas defesas de maneira plena e sem limita-
ções impostas arbitrariamente. Qualquer disposição le-
gal que contraste com essa regra deve ser considerada
inconstitucional e, por isso, inválida. 

Assim, o princípio da ampla defesa significa
que as partes têm a garantia constitucional de promover a ampla defesa de
seus direitos e interesses. Nesse sentido deve ser entendida a expressão, ou
seja, ampla defesa de direitos, pois, com essa conotação, ela ganha significa-
do mais amplo, aplicando-se ao autor e ao réu.

O caso em questão dispensa a produção
da prova requerida pelo réu, ora apelante, visto que a documentação acosta-
da aos autos pela parte autora é suficiente ao deslinde da controvérsia.

Cabível registrar o disposto no art. 130, do
Código de Processo Civil:

"Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramen-
te protelatórias."

É cediço que a produção de prova deve ser
deferida somente quando for  imprescindível  para a formação do convenci-
mento do magistrado, em função dos princípios da celeridade e economia
processual.

Cumpre observar que os tribunais brasilei-
ros, inclusive este e o STJ, são unânimes em afirmar que o Julgador pode e
deve indeferir o pedido de produção de prova inútil ou desnecessária, frente
aos fatos alegados pelas partes e aos demais elementos probatórios já exis-
tentes nos autos. 

1 LIEBMAN,  Henrico  Tullio.  O princípio  do  contraditório  no  processo  civil  italiano,  in  DESTEFENNI,
Marcos. Curso de processo civil, Vol. 1, Tomo 1, pag. 15



Tal posicionamento se justifica pelo fato de
que o Juiz é o verdadeiro destinatário da prova, a qual visa a formar-lhe o
convencimento, pelo que a ele cabe avaliar a necessidade de produção de
cada um dos meios probatórios indicados pelas partes, indeferindo aqueles
que forem desnecessários, sob pena de se atentar contra o princípio da eco-
nomia processual.

Assim, não vejo motivo que justifique o aco-
lhimento da preliminar de cerceamento de defesa, porquanto isso somente
iria retardar o andamento do feito, sem efetivo benefício para qualquer das
partes, contrariando os princípios da economia processual, da celeridade e do
máximo aproveitamento dos atos processuais.

Face ao exposto, rejeito a preliminar de nu-
lidade da sentença por cerceamento de defesa.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - Decadência

Argui  o  apelante a  decadência  do direito,
por entender ser aplicável o prazo decadencial do artigo 26, II, do CPC2.

Tal  dispositivo  legal  trata  do  direito  de
reclamar  pelos  vícios  aparentes  ou  de  fácil  constatação,  o  que  não  se
coaduna  com o  caso  em deslinde,  por  se  tratar  de  alegado  vício  oculto,
porque  somente  de  manifestou  posteriormente,  já  que  o  documento  do
automóvel adquirido constava “sem reserva de domínio”.

Desse  modo  não  se  pode  negar  que  a
restrição era oculta, e não aparente, sendo inaplicável o prazo decadencial de
noventa dias.

Assim, rejeita-se a prejudicial de mérito.

MÉRITO

Em ponto mais adiante o apelante pugna
pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas razão não lhe
assiste, já que a relação entre o particular, autor da ação, e ora apelado, é
inquestionavelmente de consumo. 

No  que  pertine  o  argumento  de  que  era
obrigação do adquirente ter realizado a transferência do bem, com a devida
vistoria,  para  a  emissão  de  um  novo  CRLV  (Certificado  de  Registro  de
Veículo),  tal  fato  não é capaz de  afastar  o  ilícito  de  sua conduta,  em ter
vendido o veículo ao promovente como se fosse ele livre e desembaraçado
de quaisquer ônus ou gravame (fl. 21), todavia, apesar de ter pago o preço
2  Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:
(...)  II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.



pelo negócio jurídico à vista, fora surpreendido com a notícia de que havia
restrição no Sistema Nacional de Gravame, conforme documento de fl. 26.

Nesse diapasão, por ter tido conhecimento
do fato somente quando da venda do veículo a um terceiro, que desistiu da
compra, porque entendeu que o autor quis vender um bem que pertencia a
outrem,  não  restam  dúvidas  de  que  o  demandante  fora  afetado  em  sua
reserva  psicológica,  devendo  ser  mantida  a  condenação  do  apelante  na
indenização pelos danos morais.

 Por  fim,  quanto  à  alegação  de  que  a
devolução do valor  referente ao automóvel  deve levar  em consideração o
valor atual de mercado, tendo em vista a utilização do veículo, o que gerou
depreciação e desvalorização, entendo assistir razão ao recorrente.

Pertinente transcrever parte do dispositivo
da sentença: ”Isto posto  e, por tudo mais que dos autos constam,  JULGO
PROCEDENTE os pedidos do autor, com resolução de mérito, nos termos do
art.  269,  inciso  I,  do  Código  de  Processo  Civil,  declarando  rescindido  o
contrato celebrado entre as partes, devendo a parte promovida devolver ao
promovente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)...” (grifos no original).

Ora,  a  quantia  de  R$ 10.000,00  (dez  mil
reais) foi o preço pago pelo autor na compra do automóvel em novembro de
2009,  havendo  a  necessidade  de  abatimento  do  valor  decorrente  da
depreciação pelo uso do bem, o qual permanece com o autor durante todo o
trâmite processual, em uma ação ajuizada desde julho de 2011.

Em  igual  norte  os  precedentes  dos
Tribunais pátrios:

APELAÇÃO  CIVEL.  RESCISÃO  DE  CONTRATO
VERBAL  DE  COMPRA  E  VENDA  DE  VEÍCULO.
PESSOA  JURÍDICA.  TRANSAÇÃO  EFETUADA  POR
EX-SÓCIO  EM  VALOR  ABAIXO  DO  MERCADO.
INVALIDADE.  RETORNO  DAS  PARTES  AO  STATUS
QUO  ANTE.  COMPENSAÇÃO  DO  VALOR  PAGO
PELO  COMPRADOR  COM  A  DEPRECIAÇÃO  DO
VEÍCULO PELO USO. RECURSO PROVIDO. 1. Razão
assiste a recorrente quanto a ilegalidade da transação
efetuada  pela  ex-sócia  da  empresa  ora  recorrente.
Conforme  documento  de  fls.  (alteração  contratual)  a
mesma  não  fazia  parte  da  sociedade  desde  29  de
novembro de 2010, e a venda ocorreu em julho de 2013,
razão  pela  qual  não  poderia  ter  vendido  um bem da
sociedade que não fazia mais parte. Tanto é verdade que
o documento de fls. (certificado de registro do veículo)
não está assinado pelo vendedor. 2 - O recorrido alega
que pagou pelo restante do veículo, mas nos autos não
há qualquer  prova nesse  sentido,  constando apenas  o
comprovante de pagamento do saldo devedor no valor
de R$ 37.588,21 (trinta e sete mil quinhentos e oitenta e
oito reais e vinte e um centavos), ônus que lhe incumbia



ao teor do artigo 333, II do CPC. 3 - Outro fato que deve
ser observado é que a transação da compra e venda foi
feita no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)
e, segundo tabela FIPE para o mês de dezembro de 2013
o valor do veiculo era de R$ 122.000,00 (cento e vinte e
dois mil reais), confirmando a tese da recorrente de que
houve fraude na transação. 4 - Neste aspecto, a rescisão
do contrato verbal de compra e venda é medida que se
impõe,  devendo  as  partes  retornarem  ao  status  quo
ante.  Porém  o  recorrido  permaneceu  utilizando  o
veículo  por  quase  dois  anos  ocorrendo  a  sua
depreciação, que deverá ser apurada em liquidação de
sentença  e  abatido  do  valor  pago.  (TJMT;  APL
69594/2015; Capital; Relª Desª Serly Marcondes Alves;
Julg. 08/07/2015; DJMT 13/07/2015; Pág. 65). (grifei). 

E, 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  RESCISÃO
CONTRATUAL  CUMULADA  COM  BUSCA  E
APREENSÃO - RESCISÃO CONTRATUAL – FIXAÇÃO
PELA UTILIZAÇÃO DO BEM MÓVEL – DEVOLUÇÃO
DAS  PARCELAS  PAGAS  DESCONTADA  A  MULTA
RESCISÓRIA E POSTERIOR ABATIMENTO DE 50%
PELA DEPRECIAÇÃO E USO DO BEM. A indenização
pelo uso do bem deve ser estipulada de forma razoável,
não gerando o enriquecimento indevido de nenhuma
das partes. Não se pode utilizar a taxa de fruição de bem
imóvel  para  garantir  a  indenização  pelo
uso/depreciação  de  bens  móveis,  uma  vez  que  a
desvalorização de  ambos  não é  a  mesma.  A sentença
prolatada  determinou  a  rescisão  contratual  com
devolução dos valores pagos pelo consumidor de forma
atualizada, e desconto da multa rescisória,  retornando
as partes ao status quo ante. A utilização do véiculo pelo
apelado  não  pode  ser  desconsiderada,  devendo  a
indenização  pelo  uso  do  bem  ser  calculada  na
proporção de 50% (cinquenta por cento) dos valores a
serem devolvidos ao apelado, após o desconto da multa
rescisória.  Recurso  conhecido  e  parcialmente  provido.
(TJ-MS -  APL:  00189157020128120001  MS 0018915-
70.2012.8.12.0001,  Relator:  Des.  Amaury  da  Silva
Kuklinski, Data de Julgamento: 23/09/2015, 4ª Câmara
Cível, Data de Publicação: 25/09/2015). (grifei).

Nesse norte,  deve haver o abatimento do
valor pago, face à depreciação pelo uso, devendo ser apurada em liquidação
de sentença e abatido do valor pago.

Por  tais  razões,   rejeitadas  as
preliminares e prejudicial de mérito, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, para que em liquidação de sentença seja apurada a depreciação
pelo uso do veículo e abatido do valor pago no negócio jurídico, antes da
restituição do valor pela rescisão contratual, devendo ser mantida a sentença



em todos os demais termos.

É como voto. 

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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