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EMENTA

CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESCISÃO
CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. I. PRELIMINAR: a) rejeita-se a

, pois não há comprovação de que o negócio jurídico teria sidopreliminar de ilegitimidade ativa
realizado com a mãe do requerente. Ao revés, as conversas entre o requerente e o requerido, via
“whatsapp”, acerca do pagamento, panes e devolução do bem, denotam a relação jurídica de direito
material existente entre as partes, concernente à compra e venda do veículo;  rb) ejeita-se, ainda, a 

  porquantopreliminar de cerceamento de defesa, o recorrente teve ciência de todos os atos processuais,
e oportunidade de apresentar as provas que poderiam contrapor à pretensão deduzida, e de expor todas as
alegações de fato e de direito pertinentes ao deslinde da demanda em momento oportuno; não o fazendo,
tem-se operada a preclusão (princípio da concentração - Lei 9.099/95, Art. 33). Ressalta-se que as
mensagens colacionadas no dia 28.4.2017 (ID. 25156820) são idênticas as que instruem à exordial, razão
pela qual não há de se falar em cerceamento de defesa.  a coisa recebida em virtude deII. MÉRITO: a)
contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a
que é destinada, ou lhe diminuam o valor (CC, Art. 441);  incontroversos os gastos realizados pelob)
autor à compra e ao conserto do automotor, a sequente rescisão contratual e a devolução do bem ao
recorrente/vendedor (ausência de impugnação específica – CPC, Art. 341). Desse modo, a restituição
integral dos valores pagos pela parte autora (inclusive do conserto com o veículo) é medida que se impõe,
a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do alienante, tendo em vista que, dispondo do bem, poderá
novamente vendê-lo pelo preço atual do mercado, o que, de fato, ocorreu, conforme relatado nas razões
recursais (ID. 2515688, pág.5);  noutro giro, inviável a juntada, em grau recursal, de documentosc)
existentes à época do ajuizamento da demanda, por não se tratar de "documento novo" (notificação de
multa de trânsito, orçamento e notas fiscais relativas a serviços realizados no veículo – ID. 2515688, pág.
14 e ss) (CPC, Art. 435);  da mesma sorte,  (impugnação aos gastos realizados pelod) as teses ventiladas
requerente com o veículo, ao argumento, em síntese, de que, em agosto de 2016, teria sido realizada
revisão veicular e que alguns reparos realizados eram dispensáveis para o funcionamento do veículo; a
compra do bem teria sido realizada pela mãe do requerente; impugnação ao valor pago em relação às
parcelas do contrato e que parte deste era a título de “arras”) , por se tratarnão merecem ser conhecidas
de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento
oportuno (contestação); não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Rejeitadas as preliminares. Recurso
conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46).



Sem custas processuais nem honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrente litiga sob o
pálio da gratuidade de justiça.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA
- Relator, EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 1º Vogal e PEDRO DE ARAUJO YUNG TAY NETO - 2º
Vogal, sob a Presidência do  Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, em proferir a
seguinte decisão: CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO. UNÂNIME, de
acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 14 de Novembro de 2017

Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório (Lei n. 9099/95, Art. 46).

VOTOS

O Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator

A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei n. 9.099/95.

O Senhor Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz PEDRO DE ARAUJO YUNG TAY NETO - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO. UNÂNIME


