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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2184760-
94.2016.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante ELIZABETH 
APARECIDA DA SILVA LOBREGAT, é agravado BCI BRASIL CHINA 
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SHINERAY BRASIL.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34ª Câmara 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 Desembargadores GOMES VARJÃO 
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2017.

Nestor Duarte
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2184760-94.2016.8.26.0000

Comarca:  Mirassol   1ª Vara Judicial

Agravante: Elizabeth Aparecida da Silva Lobregat

Agravada: BCI Brasi l  China Importadora e Distr ibuidora Shineray Brasil  

VOTO nº 27.462

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de indenização. 
Determinação de prova pericial. Insurgência. Juiz é o 
destinatário das provas. Agravo improvido.

Visto.

Trata-se de Agravo de Inst rumento interposto de r .  decisão 

( f ls .  21)  que, em ação de indenização a juizada por El izabeth Aparecida da Si lva 

Lobregat contra BCI Brasi l  China Importadora e Distr ibu idora  Shineray Bras i l ,  

determinou a real ização de prova per ic ial ,  requerendo o autor,  ora agravante,  o 

julgamento antecipado do processo. 

Sustenta, para tanto, que a ação não demanda a real ização 

de prova per ic ia l ,  porque se está diante de um descumpr imento de prazo, d iante 

de um víc io que fo i reconhecido pela assis tência técnica.  Assevera, portanto, 

que houve v iolação do prazo est ipulado no art igo 18, § 1º ,  inc iso I I ,  do CDC.

Recurso processado no efei to meramente devolut ivo e 

determinada a anotação de pr ior idade na tramitação ( f ls .  95).  

Recurso respondido, com arguição de prel iminar.  ( f ls .  

98/100)

As partes não se opuseram ao julgamento do processo de 

forma v ir tual ,  consoante cer t idão de f ls .  101.

É o relatório.
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Conheço do recurso .

De iníc io, entende-se que a h ipótese pode ser admit ida 

como a previs ta no art igo 1.015, inc iso I I ,  do CPC, razão porque f ica afastada a 

prel iminar  arguida pela agravada nas contra-razões. 

No mérito,  conquanto a recorrente entenda que a hipótese 

não reclama a real ização de prova per ic ia l ,  importa anotar que o juiz é o 

dest inatár io das provas,  cabendo a e le determinar as que entender necessár ias 

para a formação de seu convenc imento. No caso, a real ização de prova per ic ial  é 

necessár ia até para que no futuro não se alegue eventual cerceamento de 

defesa.

Por essas razões,  f ica mantida a decisão agravada.   

 

Isto posto,  pelo meu voto,  nego provimento ao recurso.

Nestor Duarte -  Relator
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