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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
9145161-73.2009.8.26.0000, da Comarca de F.D. BRÁS CUBAS/MOGI DAS 
CRUZES, em que é apelante AGROSHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGROPECUARIOS LTDA, é apelado VALTRA DO BRASIL SA.

ACORDAM, em 3ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores KIOITSI 
CHICUTA (Presidente sem voto), TERCIO PIRES E MELO BUENO.

São Paulo, 25 de setembro de 2014.

Hélio Nogueira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível (com revisão)

Processos nº 9051677-04.2009.8.26.0000, 

9145161-73.2009.8.26.0000, 9218694-65.2009.8.26.0000

Comarca: 2ª Vara Distrital  Foro Distrital de Brás Cubas  Mogi 

das Cruzes

Apelante: Agroshop Distribuidora de Produtos Agropecuários  

Ltda.

Apelada: Valtra do Brasil S/A

Voto nº 3.409

Apelação Cível. Contrato de concessão comercial, tendo 
como objeto veículos automotores terrestres. Regência pela 
Lei Ferrari (Lei nº 6.729/79). Rescisão contratual 
promovida pela concedente. Medida cautelar inominada e 
ação de obrigação de fazer. Pretensão da concessionária de 
obter a manutenção do contrato. Sentença de 
improcedência. Confirmação. Contrato celebrado por prazo 
indeterminado. Possibilidade de rescisão a qualquer tempo, 
ainda que de forma imotivada. Preenchimento, ademais, 
dos requisitos exigidos na legislação específica. 
Notificação com antecedência de 120 dias e aplicação de 
penalidades gradativas. Culpa pela rescisão e perdas e 
danos. Discussão a ser dirimida na via competente. 
Astreinte. Liminar em sede de medida cautelar. Ação 
julgada improcedente e extinta. Revogação da liminar. 
Conteúdo com alcance à multa aplicada. Inexistência de 
título, acarretando a extinção da ação de execução. 
Sentença mantida. Recurso não provido.

Cuida-se de Apelação Cível objetivando a 

reforma da respeitável sentença que, em ação de obrigação de 

fazer c.c ação cautelar inominada e ação de execução provisória 

de multa cominatória, julgou improcedentes o pedido principal e 
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o cautelar, extinguindo  os processos com resolução do mérito 

na forma do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Revogou também a liminar concedida nos autos da cautelar e 

julgou extinta a execução provisória da multa. Por força da 

sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas, 

despesas do processo e honorários advocatícios, estes fixados 

em 15% sobre o valor da causa.

Opostos embargos de declaração pela 

autora, foram rejeitados.

A autora, não conformada com a decisão, 

alega preliminar de cerceamento de defesa, sustentando, para 

tanto, que as provas que pretendia produzir eram relevantes 

para o desfecho da lide e que não foi sequer realizada audiência 

de tentativa de conciliação.

No mérito, afirma que a liberdade de 

contratar e a vigência do contrato por prazo indeterminado não 

podem jamais servir para gerar a insegurança jurídica dos 

contratos e muito menos para dar azo ao aviltamento do princípio 

da boa-fé e da função social dos contratos.

Defende que deve ser analisado se a 

apelada cumpriu ou não os requisitos formais e materiais para 

rescindir o contrato de concessão comercial.

Salienta que, em contratos de 

distribuição, o distribuidor deve ser indenizado por eventuais 

prejuízos ocasionados pela diminuição ou cessação do 

fornecimento pela outra parte, sem motivo justificado.

Destaca que a resilição unilateral deve 
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ser precedida de notificação prévia, a fim de possibilitar ao 

distribuidor conseguir de volta parte do investimento realizado e 

se readaptar ao mercado, redirecionando sua atividade 

empresarial.

Insiste que o rompimento brusco do 

vínculo contratual, é capaz de ensejar consequências 

irreversíveis ao comerciante, que fica despojado de sua principal 

atividade econômica, o que enseja direito de indenização pelas 

perdas e danos decorrentes da arbitrariedade do outro 

contratante.

Ressalta, ainda, que a apelada optou pela 

resilição unilateral supostamente motivada por  descumprimento 

de cláusulas contratuais à sua pessoa imputado. Porém, não 

houve descumprimento de qualquer cláusula contratual que 

autorizasse a recorrida de se valer desta modalidade de 

resilição.

Diz que, além disso, a lei exige, para este 

tipo de ruptura, a aplicação de penalidades gradativas e a 

notificação com antecedência de 120 dias, o que não se verificou 

no caso dos autos.

Observa que a primeira notificação 

enviada pela concedente não produziu o efeito pretendido e que 

a segunda notificação é nula, tendo em vista que a relação já 

havia se tornado litigiosa.

Realça que as astreintes são devidas, 

pois a decisão que fixou a multa é um título executivo judicial e 

foi descumprida pela requerida.
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Pugna pelo provimento do recurso para 

reformar a respeitável sentença. Requer, ainda, o 

prequestionamento de matéria federal e constitucional, para fins 

de interposição de recurso às instâncias superiores.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

Em contrarrazões, a apelada postula seja 

negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. 

sentença.

Recurso recebido e processado.

É o relatório.

Inicialmente, de rigor afastar preliminar de 

cerceamento de defesa levantada, uma vez que não se 

vislumbra a necessidade de produção de outras provas.

Como se sabe, os deveres processuais do 

juiz incluem o de velar pela rápida solução do litígio (artigo 125, 

inciso II, do CPC) e, entre os instrumentos mais eficazes e 

adequados ao cumprimento de tal dever, está o julgamento 

antecipado da lide, que é cabível quando ocorrer a revelia ou 

quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito 

e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência (art. 330, incisos I e II, do CPC).

Na hipótese vertente, como se verá a 

seguir, o feito prescindia da realização de outras provas, pois já 

constava nos autos toda a documentação necessária para o 

esclarecimento dos pontos controvertidos e correto 
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enfrentamento da lide.

A não designação de audiência de 

conciliação tampouco acarretou cerceamento de defesa. Não há 

obrigatoriedade na sua realização, principalmente porque a 

composição amigável pode ser obtida pelas partes a qualquer 

momento, extrajudicialmente, se assim o desejarem.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. 

Superior Tribunal de Justiça:

“Podem as partes, em qualquer fase 

processual, estabelecer acordo quanto aos termos do litígio, 

inexistindo, por conseguinte, qualquer nulidade no fato de não se 

realizar a audiência de conciliação a que se refere o art. 331 do 

CPC”. (AgRg no Ag 1071426/RJ, E. 4ª Turma, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, j. 16.12.2010).

Inexiste, pois, a apontada nulidade.

No mérito, melhor sorte não assiste à 

recorrente.

Versam os autos sobre contrato de 

concessão comercial firmado pelas partes, em 18.5.1999, 

figurando a ré Valtra do Brasil S/A como concedente e a autora 

Agroshop Distribuidores de Produtos Agropecuários Ltda. como 

concessionária (fls. 53/62).

Na definição de Fábio Ulhoa Coelho, o 

contrato de concessão comercial é aquele “em que um 

empresário (concessionário) se obriga a comercializar, com ou 

sem exclusividade, com ou sem cláusula de territorialidade, os 

produtos fabricados por outro empresário (concedente). Por 
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cláusula de exclusividade se entende o dever assumido pelo 

concessionário de não comercializar com produtos diversos dos 

fabricados pelo concedente, e por cláusula de territorialidade a 

proibição de o concedente comercializar, direta ou indiretamente, 

na área de atuação reservada a um concessionário” (Manual de 

Direito Comercial, 25ª edição, Editora Saraiva, 2013, p. 490).

Quando a concessão se refere ao 

comércio de veículos automotores terrestres, o contrato segue o 

regramento da Lei nº 6.729/1979, conhecida como Lei Ferrari, 

com as alterações introduzidas pela Lei n. 8.132, de 1990.

É o caso dos autos, eis que a Valtra 

cedeu à Agroshop o direito de revender tratores agrícolas, 

componentes e peças de reposição, por ela fabricados ou 

fornecidos (cláusula 1ª  fl. 53).

O contrato, ademais, foi celebrado por 

prazo indeterminado (cláusula 13ª  fl. 58), como é a regra para 

este tipo de contratação (art. 21 do referido diploma legal).

E, como se sabe, os contratos que 

vigoram por prazo indeterminado podem ser resilidos a qualquer 

momento pela parte que assim o desejar, ainda que 

imotivadamente (ou seja, inexistindo descumprimento contratual 

pela outra parte), vez que, em homenagem ao princípio da 

autonomia da vontade, não há como obrigá-la a manter 

eternamente um pacto que não se lhe mostra mais interessante.

Na lição de Carlos Roberto Gonçalves, “a 

resilição é o meio próprio para dissolver os contratos por prazo 

indeterminado. Se não fosse assegurado o poder de resilir, seria 
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impossível ao contratante libertar-se do vínculo caso o outro não 

concordasse” (Direito Civil Esquematizado, 2ª edição, Editora 

Saraiva, 2012, p. 851).

A própria Lei Ferrari, regulando esta 

peculiar atividade explorada pelas partes, não fica ao largo de 

que, querendo, o contratante não pode ser impedido de proceder 

à ruptura unilateral e imotivada do contrato.

Basta ver que os artigos 24, 25 e 26 

estabelecem penalidades para a parte que denunciar 

imotivadamente o contrato, o que leva a entender que, embora 

não saia de todo impune se o fizer, a parte não pode ser 

impedida de desfazer o negócio, ainda que não haja 

descumprimento de qualquer obrigação pelo outro contratante.

Não se ignora que o mesmo texto legal 

impõe às partes a observância de certos procedimentos prévios 

para que possam exercitar esse seu direito de pôr fim à relação 

contratual.

De fato, o § 1º do art. 22 dispõe que a 

resolução do contrato, ainda que fundada na culpa da outra 

parte, deverá ser precedida da aplicação de penalidades 

gradativas.

Já o § 2º do mesmo dispositivo 

estabelece que, “em qualquer caso de resolução contratual, as 

partes disporão do prazo necessário à extinção das suas 

relações e das operações do concessionário, nunca inferior a 

cento e vinte dias, contados da data da resolução”.

Trata-se, como se observa, de passos 
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que a lei, diante do vulto do investimento e comprometimentos 

da concessionária, exige do outro parceiro, evitando a 

consagração de prejuízos absolutos.

Mesmo quem se diz inocente não tem 

direito de se pautar de forma independente à regência da lei. Isto 

é, deixando de cumprir esse procedimento prévio.

A inobservância destas formalidades 

exigidas pela lei para a denúncia do contrato, contudo, não 

impede a resilição, mas apenas implica no ressarcimento das 

perdas e danos suportados pela parte prejudicada.

Ainda que assim não fosse, restou 

suficientemente demonstrado o cumprimento, pela Valtra, dos 

dois passos formais vistos acima.

Com efeito, a concedente ajuizou 

notificação judicial (inicial a fls. 64/68), para que a concessionária 

fosse cientificada a respeito da sua intenção de rescindir o 

contrato.

O mandado foi cumprido em 16.8.2004, 

quando o oficial de justiça procedeu à notificação da Agroshop 

“na pessoa do seu procurador Dr. Sidney Bertucci” (certidão à fl. 

70).

A concessionária admite que a pessoa 

que recebeu a notificação é “advogado que patrocina os 

interesses da empresa autora”, mas argumenta que “a 

notificação em tela é inválida, para não dizer inexistente, eis que 

foi levada a efeito a pessoa estranha aos quadros societários da 

empresa concessionária, vez que o referido patrono atua apenas 
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na condição de advogado da empresa em ações que lhe são 

direcionadas, até porque a empresa possui outros advogados 

que lhe prestam serviços, sem que haja a outorga de poderes 

para representar a empresa em substituição aos sócios da 

mesma” (fl. 6 da ação de obrigação de fazer).

Suas alegações não prosperam, porém.

A documentação trazida aos autos mostra 

que, ao longo da relação comercial entre as partes, a Agroshop 

encaminhou diversas notificações extrajudiciais à Valtra, tratando 

sobre diversos assuntos de interesse do contrato.

Muitas delas se encontram assinadas 

pelo advogado Sidney Bertucci. É o caso daquelas enviadas em 

20.11.2003 (fls. 156/183), 16.12.2003 (fls. 149/150), 23.1.2004 

(fls. 139/144), 16.3.2004 (fls. 131/134), 12.4.2004 (fls. 122/126), 

4.5.2004 (fl. 116) e 11.5.2004 (fls. 100/102).

Além disso, em 29.7.2004 (ou seja, 

poucos dias após o recebimento da notificação judicial pelo 

procurador), a Agroshop promoveu uma interpelação judicial 

(inicial a fls. 190/194), para que a Valtra cumprisse as 

disposições contratuais, apresentando o plano anual de venda e 

as suas metas como concessionária. O signatário da petição foi 

justamente Sidney Bertucci.

Disto se extrai que, contrariamente ao 

que alega a autora, o advogado, como seu procurador, tinha, 

sim, poderes para representá-la em assuntos referentes ao 

contrato de concessão comercial firmado com a Valtra e, por 

muitas vezes, esteve envolvido na intermediação entre as duas 
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contratantes.

Portanto, a notificação recebida por ele foi 

válida e eficaz, produzindo efeitos perante a mandante.

Desde 16.8.2004, portanto, presume-se 

que a concessionária tinha conhecimento de que, dali 120 dias, o 

contrato seria rescindido, tal como dispõe a legislação.

O prazo, ademais, foi devidamente 

respeitado pela Valtra, já que o contrato foi tido como rescindido 

apenas em 13.12.2004 (cf. “e-mail” à fl. 73).

Anote-se que, válida e eficaz essa 

primeira notificação, sem razão a apelante quando alega ser 

necessária a manifestação jurisdicional a respeito da segunda 

notificação levada a efeito pela requerida.

Até porquê,  na forma de exigência  da lei 

regente da relação, que é a de impor a qualquer um dos 

contratantes oficializar em notificação o desejo resolutivo do 

contrato, advém do próprio plano cronológico acima registrado 

da primeira notificação que, se a apelante ingressou com a 

medida cautelar em 16 de dezembro de 2004, foi exatamente 

porque, oficialmente ciente da intimação a ela remetida, tentou a 

via judicial para preservar a continuidade do contrato.

Quanto às penalidades gradativas, a 

própria Agroshop relata que, nos meses que antecederam o “e-

mail” referido, a concedente havia adotado diversas posturas de 

retaliação contra ela. Cita, entre outras coisas, que a Valtra 

vedou a sua participação em eventos e feiras agroindustriais, 

deixou de prestar as orientações técnicas necessárias e de fazer 
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visitas periódicas, e não apresentou o plano anual de vendas e o 

plano de ação.

À vista destas considerações, a 

improcedência da medida cautelar inominada e da ação de 

obrigação de fazer era medida de rigor.

Com efeito, o escopo da concessionária 

ao ajuizar ambas as ações não era outro senão a manutenção 

do contrato com a ré nas condições até então praticadas, isto é, 

que fosse assegurada continuidade do fornecimento de tratores 

e acessórios.

Porém, como visto, a concedente podia 

optar pela ruptura do contrato a qualquer tempo, 

independentemente de ter havido, efetivamente, 

descumprimento de alguma obrigação pela concessionária. Se 

não bastasse, preencheu os requisitos prévios exigidos pela lei.

Se houve efetivamente algum 

descumprimento contratual pela concessionária ou se, ao 

contrário, a ruptura foi imotivada (ensejando, nesse caso, a 

aplicação das penalidades previstas nos artigos 24 e 25 da lei), 

estas são questões que extrapolam os limites das demandas, de 

cunho exclusivamente cominatório, que, naturalmente, sendo a 

compreensão desta relatoria convergente à da interpretação do 

magistrado “a quo”, de tal segue nem mesmo haver espaço 

nesta ação para cuidar de perdas e danos.

Eventual indenização deverá ser buscada 

na via competente.

É nesse sentido a leitura do C. Superior 
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Tribunal de Justiça, em casos assemelhados:

“Civil e Processual. Agravo regimental em 

agravo de instrumento. Medida cautelar inominada. Rescisão de 

contrato de concessão comercial. Liminar para continuidade da 

concessão. Ausência de pressuposto. É princípio do direito 

contratual de relações continuativas que nenhum vínculo é 

eterno. Se uma das partes manifestou sua vontade de rescindir o 

contrato, não pode o Poder Judiciário impor a sua continuidade”. 

(AgRg no AI 988.736/SP, E. 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho 

Junior, j. 23.9.2008).

“Não há dúvida que, sendo o contrato por 

prazo indeterminado, como é o caso dos autos, a Lei nº 6.729/79 

permite a sua resilição unilateral e imotivada, em face de sua 

explícita disposição acima mencionada. Ademais, não se pode 

olvidar do princípio básico do direito contratual de relações 

continuativas, segundo o qual nenhum vínculo é eterno, não 

podendo nem mesmo o Poder Judiciário impor a sua 

continuidade quando uma das partes já manifestou a sua 

vontade de nela não mais prosseguir, sendo certo que, 

eventualmente, caracterizado o abuso da rescisão, quando for o 

caso, responderá quem o tiver praticado, mas tudo será 

resolvido no plano indenizatório. (...) Não me parece possa a 

recorrida, ao ajuizar a ação principal, pretender que sejam 

mantidas indenes, até enquanto ela quiser, as relações 

comerciais entre as partes se elas vivificavam em decorrência de 

um contrato por tempo indeterminado e se a sua continuidade já 

não mais consulta aos interesses de um dos contratantes, no 
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caso, da recorrente. A recorrida pode, quando muito, buscar 

reparação pelos danos acaso decorrentes de cogitada resilição, 

mas isso é questão a ser abordada em outro feito. Esse é o 

entendimento do que se extrai da leitura do art. 22 da Lei 

6.729/79”. (REsp 534.105/MT, E. 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor 

Rocha, j. 16.9.2003).

"Processo civil. Ação cautelar. Medida 

liminar. Intervenção judicial em contrato. Medida liminar, 

garantindo a continuidade de contrato já denunciado por uma 

das partes, ao fundamento de que a resilição deixou de observar 

as formalidades nele previstas para esse efeito. Infração 

contratual que  acaso existente  se resolve em indenização 

por perdas e danos, não justificando a manutenção do contrato 

contra a vontade de uma das partes”. (REsp nº 200.856/SE, E. 3ª 

Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.2.2001).

Com o mesmo teor, o entendimento deste 

E. Tribunal de Justiça:

“Contrato. Concessão para a distribuição 

de veículos automotores, peças e serviços. Pacto por tempo 

indeterminado. Rescisão pela concedente. Possibilidade, ainda 

que imotivada. Prevalência do princípio da autonomia da 

vontade. Hipótese legalmente prevista. Art. 22, § 2°, da lei n° 

6.729/79 que regula a relação "sub judice". Infração contratual 

que, acaso existente, se resolve em indenização. Ruptura do 

contrato mantida. Recurso da ré provido, por maioria. (...) Se 

uma das partes manifestou o desejo de romper o contrato, ainda 

que imotivadamente, não pode ser obrigada a mantê-lo, sob 
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pena de ferir o principio da autonomia da vontade. A resilição 

unilateral e imotivada é, inclusive, prevista na Lei Renato Ferrari 

(art. 22, § 2º), invocada pela autora e que rege a relação entre as 

partes. É certo que essa lei prevê certas formalidades para a 

ruptura unilateral do contrato, cuja inobservância, no entanto, 

não impede a sua resilição, mas apenas implica no 

ressarcimento das perdas e danos daí decorrentes”. (Apelação 

nº 7330866-0, E. 12ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rui 

Cascaldi, j. 29.7.2009).

“Medida cautelar. pretensão de 

manutenção do contrato de concessão de veículos automotores. 

Lei Ferrari nº 6.729/79. Impossibilidade de continuidade da 

relação comercial. Rescisão pleiteada por uma das partes. 

Recurso provido. Se uma das partes manifestou o desejo de 

romper a relação contratual e rescindir o contrato, não se pode 

obrigá-la a continuar o contrato. Se há motivo justificado para 

esta rescisão, e se uma das partes deve indenizar a outra pelos 

prejuízos sofridos com a interrupção da relação comercial, tais 

questões devem ser resolvidas em outra ação, de indenização 

por perdas e danos, a ser proposta pela parte que se sentir 

prejudicada”. (Agravo de instrumento nº 

0023679-15.2012.8.26.0000, E. 31ª Câmara de Direito Privado, 

Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 8.5.2012).

"Agravo de instrumento. Contrato de 

concessão de vendas de veículos, peças e acessórios e 

serviços. Resilição unilateral ou resolução motivada pela 

empresa concedente. Decisão que determina a manutenção do 
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contrato entre as partes até decisão final da ação judicial. 

Inviabilidade. Liberdade de contratar e de distratar. A resilição 

unilateral pode ser feita a qualquer tempo, mediante simples 

denúncia notificada à outra parte. Eventual infração contratual 

resolve-se em perdas e danos. O Poder Judiciário não tem 

competência para impor a manutenção compulsória do contrato, 

sob pena de violar a liberdade contratual e a autonomia da 

vontade. Agravo provido”. (Apelação nº 

9003021-21.2006.8.26.0000, E. 29ª Câmara do 5º Grupo do 

Extinto 2º TAC, Rel. Des. Pereira Calças, j. 17.1.2007).

No mais, como bem interpretou o 

magistrado “a quo” em sua sentença, com a improcedência da 

ação cautelar deixou de haver título exequível para a multa.

É esta a posição do E. Superior Tribunal 

de Justiça:

“Esta Corte firmou a interpretação de que 

a revogação do provimento liminar que lastreia o título executivo 

provisório das astreintes determina a extinção da execução, que 

também possui natureza provisória (art. 475-O do CPC). 

Precedentes”. (EDcl na MC 12.532/PR, E. 3ª Turma, Rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19/09/2013).

“Processual civil. Processo cautelar. 

Sentença. Multa (astreinte). Imposição. Execução. Processo 

principal. Improcedência do pedido. Extinção. Trânsito em 

julgado. Insubsistência do processo constritivo. Extinto o 

processo principal, com julgamento de mérito (trânsito em 

julgado) não subsiste cautelar e muito menos a execução de 
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multa (astreinte) dela decorrente, pois, apesar de autônomo, o 

processo cautelar tem como único escopo assegurar a eficácia 

útil do provimento jurisdicional do feito principal”. (AgRg no REsp 

1.153.033/MG, 3ª T., Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ e 07/05/2010).

Também a respeito, confira-se o 

ensinamento doutrinário encontrado na obra “Antecipação da 

Tutela”, de Teori Albino Zavascki, Editora Saraiva, 3ª ed., p. 

98/99:

“Revogação da medida: efeitos. A 

decisão que antecipa efeitos da tutela poderá ser modificada a 

qualquer tempo, como ser revogada (art. 273,§ 4º). As severas 

exigências para concessão da antecipação fazem supor que, se 

observadas como devem, serão infrequentes os casos de 

revogação. Porém, quando ocorrer, a eficácia revogatória será 

imediata, pois o recurso de agravo não terá efeito suspensivo. O 

mesmo se dará se a revogação provier  expressa ou 

implicitamente  da sentença que extinguir o processo sem 

exame de mérito, ou que julgar improcedente o pedido. Aqui, o 

recurso de apelação, mesmo com efeito suspensivo, não terá, 

por si só, o condão de suspender a revogação. Além de 

imediata, a eficácia será ex tunc. A situação, na hipótese, é 

semelhante à da revogação, por sentença, das liminares 

concedidas em mandado de segurança (Súmula 405 do STF) ou 

em ação cautelar, de modo que, com seu advento, a situação 

fática há de ser recomposta desde logo e de modo integral”.

No tocante ao prequestionamento 

suscitado, é de se consignar que o magistrado não se obriga a 
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fazer referência a todos os artigos de lei enumerados pelas 

partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a sua decisão, mesmo porque o prequestionamento 

essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito 

normativo apontado.

Ante o exposto, por meu voto, nega-se 

provimento ao recurso.

Hélio Nogueira

Relator
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