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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1006380-28.2014.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DISBARRA 
- DISTRIBUIDORA BARRA DE VEÍCULOS LTDA., é apelada VOLKSWAGEN DO 
BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

ACORDAM, em 37ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, Negaram 
provimento ao recurso, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 
85, § 11, do CPC. Vencidas a 3ª e 4ª Juízas. Fará declaração de voto a 3ª Juíza. 
Participaram o 4º e 5º Juízes, nos termos do art. 942, § 1º do CPC.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE 
FERREIRA (Presidente), MARCOS RAMOS, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, DAISE 
FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FLAVIO ABRAMOVICI.

São Paulo, 26 de outubro de 2017. 

FELIPE FERREIRA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Comarca: São Paulo – 7ª Vara Cível
Apte: Disbarra - Distribuidora Barra de Veículos Ltda.
Apda: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda
Juiz de 1º grau : Sang Duk Kim
Remetidos ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 01/08/2017

VOTO Nº 39.658

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSÃO 
COMERCIAL. LEI FERRARI. 1. Não há cerceamento de 
defesa no julgamento antecipado da lide se as questões 
versadas nos autos, conquanto de direito e de fato, não exigem 
dilação probatória. 2. Se a sentença está suficientemente 
motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela 
deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça. 3. Não constatada irregularidade na 
denúncia do contrato de concessão comercial, as indenizações 
pleiteadas não se sustentam. Sentença mantida. Recurso 
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, nos 
termos do art. 85, §11 do CPC.

Trata-se de recurso de apelação contra respeitável 
sentença de fls.545/551 que julgou improcedente o pedido, condenando a 
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando a 
ocorrência de cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, eis 
que já na inicial requereu a produção de prova pericial contábil pra demonstrar 
que não logrou êxito em auferir lucro para cobrir os investimentos realizados 
para abertura da loja. E a sentença de improcedência baseou-se na ausência 
de provas de que não foi obtido lucro com a instalação da loja. Defende que a 
cláusula geral da boa-fé objetiva deve ser aplicada à relação contratual em 
questão, em especial com relação às suas funções integrativa e interpretativa. 
Assim, a análise dos fatos à luz da cláusula geral prevista no art. 422 do CC e 
das regras previstas na Lei Ferrari permitem concluir que a apelante tinha 
legítima e razoável expectativa com relação ao prazo contratual em relação à 
nova loja, sendo que a sentença recorrida prestigiou a literalidade e o 
formalismo, o que não deve prosperar. Sustenta que não possui contrato 
escrito da loja inicial localizada no bairro de Campinho, mas é incontroverso 
que seu prazo era de cinco anos, sendo que também inexiste contrato 
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assinado sobre a instalação da nova loja. Argumenta que a Lei Ferrari prevê 
em seu art. 21 como regra geral o prazo indeterminado para os contratos de 
concessão, sendo que a sua limitação a cinco anos é exceção, e o contrato 
por prazo determinado, em caso de rescisão, é muito mais desvantajoso ao 
cessionário. Entende que a possibilidade de estipulação de prazo no primeiro 
contrato tem como finalidade permitir um período de experiência e, em caso de 
insucesso, há o pagamento de uma indenização mais modesta pelo cedente. 
Nesse esteio, a abertura da primeira loja se deu com prazo contratual de cinco 
anos, porém, quando a apelada verbalizou, ou ao menos estimulou e aprovou 
que as atividades na região fossem substancialmente ampliadas apenas dois 
anos após a abertura da loja antiga, isso foi interpretado legitimamente como o 
fim do período de experiência, em especial por conta dos vultosos 
investimentos necessários para a instalação da nova loja. Aponta que o 
investimento da primeira loja foi de aproximadamente R$ 500.000,00, sendo 
adequado ao prazo de cinco anos de experiência, mas com o seu fechamento, 
o prazo perdeu seu objeto, em especial porque, a nova loja aberta para 
atender à expectativa da ré contou com investimento de R$ 4.000.000,00, 
sendo inviável se considerar a manutenção do prazo anterior. 
Alternativamente, entende que a abertura da segunda loja significava novo 
contrato, que deveria valer pelo prazo mínimo de cinco anos. Sustenta, ainda, 
que conforme a função limitadora do princípio da boa-fé objetiva, a requerida 
não poderia exercer a denúncia do contrato em tais circunstâncias, também 
em função do princípio do “nemo potest venire contra factum proprium”, sendo 
que a apelada jamais sinalizou que a nova loja funcionaria por apenas dois 
anos. Assim, caracterizada como prematura a denúncia do contrato, a 
indenização paga deve corresponder ao que prevê o art. 24 da Lei Ferrari. 
Entende também ser devido o pagamento de indenização em função da não 
amortização do investimento realizado no imóvel, além da perda do fundo de 
comércio. Aduz ser de rigor o pagamento de indenização em virtude da 
demora na retirada dos equipamentos por parte da requerida, que levou três 
meses para concluir o inventário e proceder à retirada das peças do imóvel, 
que não pôde ser utilizado para qualquer atividade no período. Argumenta que 
o prazo de sessenta dias que a lei garante para o pagamento das 
indenizações não se confunde com o prazo para retirada dos bens. Pretende 
também se ver indenizada pelo fechamento da loja sediada no bairro de 
Botafogo, eis que tal somente ocorreu em virtude do fechamento da loja de 
Campinho, sendo caso de rescisão indireta com relação à primeira. Afirma que 
a loja de Campinho possuía uma posição estratégica, e com o seu 
fechamento, o potencial de vendas da autora reduziu. Informa que a própria ré 
considerava a relação interdependente entre as lojas, sendo que as metas 
mensais fixadas pela requerida para recebimento de bônus englobavam as 
três lojas. Aponta que somente a prova pericial poderia aferir com certeza a 
interdependência das lojas. 

Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a 
esta Corte de Justiça. 
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Recebidos os presentes autos em virtude de 
redistribuição realizada em 31/07/2017, por força da Resolução nº 737/2016 do 
Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inicialmente, não há que se falar em cerceamento 
de defesa, pois a dilação probatória pretendida era absolutamente prescindível 
ao deslinde da questão que já se encontrava em condições para ser posta em 
julgamento.

E como é cediço, o julgamento antecipado da lide, 
atendidas as determinações da lei, evidentemente não importará em 
cerceamento de defesa, pois decorre de expressa previsão contida na lei 
processual, restando este entendimento assentado no Supremo Tribunal 
Federal e no Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode inferir dos 
seguintes arestos:

"O julgamento antecipado da lide, quando a questão 
proposta é exclusivamente de direito, não viola o princípio 
constitucional da ampla defesa e do contraditório" (STF - 2ª 
Turma, Ag. 137.180-4-MA, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 5.6.95, 
negam provimento, v.u., DJU 15.9.95, p. 29.512, 2ª col., em.).

"Constantes dos autos elementos de prova documental 
suficientes para formar o convencimento do julgador, 
inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente 
a controvérsia" (STJ-4ª Turma, Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min. 
Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., 
DJU 3.2.92, p. 472, 2ª col., em.).

E o recurso não merece provimento, devendo ser 
mantida a respeitável sentença que com total acerto, bem observou que: 

"O cerne da presente demanda se funda na análise da ocorrência 
de renovação tácita do contrato de concessão firmado entre as 
partes atinente à Loja de Campinho - RJ, bem como na denúncia 
antecipada do contrato efetuado pela parte ré.
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É fato incontroverso que as partes firmaram contrato de 
concessão no tocante à Loja Campinho em 23/10/2006, com 
prazo de vigência em 5 anos, assim como preconiza a Lei 
6.729/79. Ocorre que, em meados de 2009, a autora mudou o 
estabelecimento inicial da concessionária para outro local (Rua 
Candido Benicio, 200) com espaço maior e melhor estrutura. Em 
18/04/2011, a ré enviou notificação à autora informando-a que 
não renovaria o contrato de concessão atinente à Loja Campinho, 
o que se concretizou meses depois. Aduz a autora que efetuou 
um grande investimento quando da mudança de endereço, 
suportando diversos prejuízos não indenizados pela requerida. 
Ademais, alega a requerente que o prazo de vigência do contrato 
firmado em 2006 teria se alterado em decorrência da mudança do 
estabelecimento.

A ação é improcedente.

O contrato firmado entre as partes ocorreu em 23/10/2006, sendo 
que com o prazo de vigência em 5 (cinco) anos se encerraria em 
24/10/2011. Reporto que a ré notificou (fl. 124) à autora sua 
intenção de não renovar o contrato em 18/04/2011 , ou seja, 
dentro do prazo de 180 dias estipulado no artigo 21, parágrafo 
único, da Lei 6.729. Ressalte-se, ainda que nenhuma parte tenha 
juntado nos autos o contrato firmado para a Loja de Campinho, 
os fatos supra são incontroversos. Ademais é de se estranhar o 
fato de a autora ter todos os contratos de outras lojas em seu 
nome que eram concessionárias da ré, contudo, não possuir o 
contrato objeto da demanda, ainda mais em se tratando dos 
valores envolvidos.

Destarte, a ré exerceu o seu direito em não prorrogar o contrato 
por mais de 5 anos. Portanto, não prospera a tese da autora de 
que o contrato passaria a contar o prazo de vigência após a 
mudança do endereço do estabelecimento, haja vista que o 
anexo de contrato de concessão, assinado em 18/06/2009, é 
expresso ao se referir ao contrato celebrado originalmente (fl. 
325).

À vista disso, pode-se concluir que a autora tinha conhecimento, 
mesmo com a mudança do endereço do estabelecimento, de que 
a vigência do contrato se encerraria em 2011, estando dentro da 
álea prevista sem que atingisse a confiança legítima da 
requerente.

Ainda que assim não o fosse, não consta que o contrato 
estabelecido entre as partes impunha à autora o investimento de 
R$ 4.000.000,00. Reputo que o documento de fl. 305 apenas 
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demonstra a anuência da ré acerca do mudança do 
estabelecimento, e não uma determinação da requerida.

Ademais, a autora permaneceu por mais de 2 anos na loja da rua 
Candido Benicio não provando, contudo, que não auferiu lucro 
suficiente para cobrir os investimentos alegados. Por fim, o 
referido estabelecimento, depois do encerramento contratual, fora 
utilizado por uma sociedade com sócios em comum com a autora, 
na qual montaram uma concessionária para revenda de veículos 
da marca Ford utilizando em certa medida da mesma estrutura, 
fato este confessado pela requerente (fl. 494), 

Portanto, pelo explanado acima, a ré exerceu seu direito 
contratual não prosperando o pedido da autora atinente à 
indenização preconizada no artigo 24, inciso III, da Lei 6.729, 
uma vez que não se está tratando de rescisão unilateral de 
contrato por prazo indeterminado, mas sim do direito de não 
renovação do contrato que possuía tempo de
vigência pré-estabelecido em 5 anos.

Outrossim, pelos mesmos motivos, também não prosperam os 
pedidos de item III e IV da inicial (fl. 28), ademais, vale dizer que 
a requerente não comprovou ter deixado de amortizar os 
investimentos em decorrência da não renovação contratual, haja 
vista que, para tal, fazia imprescindível prova dos prejuízos 
efetivamente suportados, o que não ocorreu.

No tocante ao pedido da autora de item i (fl. 28), estabelece o 
artigo 23, da Lei nº 6.429/79:

(...)

Assim sendo, a requerente deveras recebeu os valores referentes 
às reparações do artigo supra, conforme consta nas fls 191/303, 
na qual a autora recebeu da ré a quantia de
R$ 1.730.981,00, fato confesso pela mesma na fl. 18. 

Quanto ao item V (fl.28) dos pedidos da autora, esta não 
comprovou que teve de suportar os três meses de aluguel por 
culpa ou negligência da ré durante os trâmites do inventário. 
Fosse como fosse, estabelece o artigo 22, inciso II e § 2º, da Lei 
nº 6.729/79:

(...)

No que se refere aos pedidos da loja de Botafogo também não 
acolhem melhor sorte. Isto porque, os contratos das lojas 
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Campinho, Barra e Botafogo são distintos. De tal forma que a não 
renovação de um não implica na rescisão de outro.

Em que pese a argumentação da parte autora, esta não 
comprovou que se tratavam de negócios interdependentes. Tão 
pouco houve a demonstração de que com o fechamento da Loja 
Campinho, a Loja Botafogo teve consequência negativa em seus 
lucros. Pelo contrário, conforme documento de fls. 427/430, a 
concessionária Botafogo já apresentava índices de venda 
menores do que a região, isso desde de 2009 - época em que a 
loja Campinho ainda estava em funcionamento.

Além disso, foi a própria autora, por notificação encaminhada em 
27/11/2012, quem decidiu encerrar suas atividades na 
concessionária de Botafogo, e não a ré. Conforme se constata 
nas fls. 424/425.

Portanto, os pedidos de item I, II e III (fl. 29) atinentes à Loja 
Botafogo não merecem prosperar, a uma porque foi a própria 
autora quem deu causa ao encerramento das atividades da 
concessionária, a duas porquanto não houve qualquer 
comprovação de que a não renovação da Loja Campinho afetou 
a Loja Botafogo, a três porque desde o ano de 2009 a loja em 
questão apresenta índices de vendas inferiores ao da região. Por 
tudo isso, o término das atividades da concessionária em 
Botafogo se deram por fatos não imputáveis à requerida.

Portanto, diante do que foi exaustivamente explanado, a autora 
não prospera em suas pretensões” (fls.547/551).

E nos termos do art. 252 do Regimento Interno 
deste Egrégio Tribunal de Justiça, “nos recursos em geral, o relator poderá 
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, 
suficientemente motivada, houver de mantê-la.” 

Desta forma, pelas alegações tecidas no recurso de 
apelação, que apenas reiteram as questões claramente analisadas pelo 
magistrado de 1ª instância, é de se adotar integralmente os fundamentos 
contidos na sentença.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça:
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“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo 
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no 
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência 
de fundamentação no decisum.” (REsp nº 662.272-RS, 2ª 
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No 
mesmo sentido: REsp. nº 641.963-ES; REsp. nº 592.092-AL; 
REsp. nº 265.534-DF).

Vejam-se também os julgados desta Corte de 
Justiça:

“A r. sentença combatida deve ser confirmada pelos seus 
próprios fundamentos, aqui expressamente adotados como 
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento 
Interno deste E. Tribunal, verbis: 'Nos recursos em geral, o 
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da 
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver 
de mantê-la'. Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo 
regimental tem sido largamente utilizado por suas Câmaras, 
seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio 
constitucional da razoável duração do processo.” (Ap. nº 
990.10.310915-5, Rel. Des. Renato Sartorelli, 26ª Câm., j. 
14/10/2010).

“Apelação  Reiteração dos termos da sentença pelo relator 
 Admissibilidade  Adequada fundamentação  Precedente 

jurisprudencial  Incidência do artigo 252 do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo  
Improvimento.” (Ap. nº 992.07.020734-7, Rel. Des. Vianna 
Cotrim, 26ª Câm., j. 29/09/2010).

Lastreia-se a pretensão autoral na alegação de que 
foi irregular a denúncia operada pela requerida com relação ao contrato de 
concessão firmado entre as partes, eis que se tratava de contrato por prazo 
indeterminado ou, na pior das hipóteses, ainda não havia se esgotado o prazo 
contratual, que se iniciara com a instalação da unidade ampliada no bairro de 
Campinho.

Sem razão, porém.
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É incontroverso que as partes celebraram contrato 
de concessão comercial de venda de veículos da marca Volkswagen para uma 
agência localizada no bairro de Campinho, Rio de Janeiro, com prazo de cinco 
anos, nos termos do parágrafo único do art. 21 da lei 6.729/79.

Incontroverso também que, quando em vigência 
referido contrato, houve uma alteração do local da concessionária, que se 
mudou para um imóvel maior e recebeu vultosos investimentos.

A controvérsia baseia-se na alegação de que, com a 
alteração do local de referida concessionária, o prazo contratual da concessão 
foi alterado, passando a ser indeterminado ou, ao menos, reiniciando sua 
contagem, dado o grande investimento necessário para a instalação da nova 
concessionária, pretendendo, se reconhecida tal tese,  se ver a autora 
indenizada em razão da irregularidade do encerramento da relação contratual.

Porém, verifica-se dos documentos acostados aos 
autos, que não houve alteração dos termos do contrato de concessão 
originariamente firmado entre as partes, com prazo certo, mas apenas 
autorização para mudança do endereço da concessionária, notando-se que o 
aditamento de fls.386 faz expressa menção ao contrato anterior e à data de 
sua assinatura, 23/10/2006.

Ademais, verifica-se que as partes entabularam 
contrato de concessão comercial em 23/10/2006, com prazo de cinco anos (o 
que embora não esteja expresso no instrumento, é fato incontroverso) e, no 
decorrer de tal relação contratual, ocorreu a alteração do local da 
concessionária, o que foi autorizado pela cedente, mas sem alteração dos 
demais termos contratuais que permaneceram vigentes, de modo que o prazo 
de cinco anos anteriormente avençado prevalecia.

Não há nos autos qualquer indício que permita 
supor que a alteração do endereço para uma unidade maior tenha sido 
imposta pela requerida, mas mesmo que se reconhecesse o interesse da ré no 
aumento da concessionária, o fato é que o risco do investimento era somente 
da autora, de modo que eventual pressão por parte da fabricante não poderia 
ser o único motivo do investimento.

E não há que se falar em incidência da cláusula 
geral da boa-fé para interpretar os contratos firmados entre as partes da 
maneira favorável à autora. Em verdade, a falta de formalismo na realização 
de transações de tão alto valor é que acabou dando causa aos prejuízos 
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noticiados, eis que, se estava tão certa sobre a alteração do prazo contratual 
em virtude dos investimentos novos, deveria ter feito tal questão constar do 
aditamento.

Assim, tratando-se de contrato de concessão 
comercial com prazo determinado, regular a denúncia realizada pela requerida, 
nos termos do art. 22, inciso II, da lei 6.729/79, que assim dispõe:

“Art . 22. Dar-se-á a resolução do contrato:

Il - pela expiração do prazo determinado, estabelecido no 
início da concessão, salvo se prorrogado nos termos do 
artigo 21, parágrafo único”.

A indenização a ser paga pela fabricante em razão 
da rescisão contratual, portanto, deve seguir os ditames do art. 23 da referida 
lei, e não havendo qualquer impugnação sobre o valor pago extrajudicialmente 
nestes termos, improcede o pleito indenizatório.

De outro lado, não se mostrou excessivo o tempo de 
aproximadamente 90 dias utilizado pela requerida para realizar o inventário 
dos bens existentes na concessionária desativada e retirá-los, sendo que a lei 
prevê a possibilidade de as partes disporem de 120 dias, para a finalização 
das relações existentes, nos seguintes termos:

“Art. 22. § 2º. 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”.

E, considerando que as atividades comerciais na 
unidade em questão se encerraram em 30/12/2011 (fls.147), sendo retirados 
os equipamentos e produtos em 22/03/2012, não entende como excessivo o 
prazo decorrido, sendo indevida a pretendida indenização, mesmo porque, 
após o fim das relações, o imóvel não foi devolvido, sendo transformado em 
concessionária de uma outra marca, por grupo econômico a que pertence a 
autora.

Por fim, considerando a licitude e regularidade da 
denúncia do contrato após o decurso do prazo, não há que se falar em 
qualquer indenização decorrente da não amortização do investimento ou 
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mesmo do fechamento de outra unidade que se tornou economicamente 
inviável, eis que ambos os fatos decorrem do risco próprio do negócio 
administrado pela autora, não podendo ser impostos à parte adversa que 
meramente exerceu faculdade legalmente prevista e contratualmente 
estabelecida, de não prorrogar a relação.

Irrelevante, portanto, a pretendida prova pericial, eis 
que afastada a ilicitude da conduta da requerida, não há qualquer utilidade na 
apuração dos prejuízos sofridos ou mesmo da alegada interdependência entre 
as concessionárias que eram administradas pela autora.

Assim, inexistente qualquer irregularidade na 
denúncia do contrato por parte da fabricante, improcede o pleito indenizatório.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, 
majorando os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos 
termos do art. 85, §11 do CPC.

FELIPE FERREIRA
Relator 

 Assinatura Eletrônica
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Voto nº 20877
Apelação nº 1006380-28.2014.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Disbarra - Distribuidora Barra de Veículos Ltda. 
Apelado: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda

DECLARAÇÃO DE VOTO

Respeitado o entendimento do Douto Desembargador Relator, ouso divergir 
de sua decisão, entendendo que o recurso interposto pelo autor deve ser PROVIDO, 
reconhecendo o cerceamento de defesa.

Isto porque, como observa a recorrente em suas razões recursais, já na 
petição inicial a apelante requereu a produção de prova pericial contábil de modo a 
comprovar que não logrou êxito em auferir lucro para cobrir os investimentos realizados 
para a abertura da Nova Loja instalada em Campinho, pedido este reiterado quando da 
fase de especificação de provas, mas ainda assim o pedido inicial foi integralmente 
rejeitado sob o argumento de ausência de prova das alegações.

Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução 
deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a 
demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes 
autos, a realização da prova é necessária para a apuração do contexto em que estão as 
partes, podendo ser determinada inclusive de ofício. Nesse sentido já decidiu este E. 
Tribunal:

LOCAÇÃO. Despejo por falta de pagamento. Alegação de realização de acordo 
verbal. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Dilação 
probatória imprescindível para o deslinde da causa. Sentença anulada. Litigância de má-fé 
não caracterizada. Recurso provido.(Relator(a): Gilson Delgado Miranda; Comarca: Mogi-Mirim; 
Órgão julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 24/02/2015; Data de 
registro: 25/02/2015)

Como bem destacou o I. Des. cuja ementa transcrevi acima:

Como é cediço, a Constituição Federal é expressa: “aos litigantes, em processo 
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 
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contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (artigo 
5º, inciso LV). Desse dispositivo extrai-se, entre outros, o princípio do 
contraditório, também chamado da audiência bilateral, que é, talvez, o princípio 
mais importante para a função jurisdicional.

Como pilar do Estado de Direito, indiscutivelmente, o contraditório tem estreita 
ligação com os princípios do direito de ação e do tratamento igualitário entre as 
partes, significando tanto o direito de invocar a prestação da tutela jurisdicional 
(direito amplo de ação) quanto o direito de contraposição à pretensão (direito de 
defesa).

Ademais, por força do artigo 6º do Novo Código de Processo Civil, todos os 
sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 
decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares 
da justiça e partes  devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do 
magistrado de colaborar no célere andamento do processo, primando pela solução do 
mérito em detrimento da simples extinção por causas processuais.

Desse modo, pelo meu voto, era o caso de DAR PROVIMENTO ao 
recurso, anulando a sentença e determinando a realização da perícia pretendida pelo 
recorrente.

MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora
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