
125 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRATICA 

REGISTRADO(A) SOB N° 

A C Ó R D Ã O i IIIIII mu um um um um um um nu mi 
*02916151* 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n° 992.06.036395-8, da Comarca de São Paulo, 

em que é apelante SAVENA VEÍCULOS LTDA sendo apelado 

VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA. 

ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A 

SENTENÇA. V. U.", de conformidade com o voto do 

Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores ANDRADE NETO (Presidente sem voto), 

ORLANDO PISTORESI E LINO MACHADO. 

São Paulo, 07 de abril de 2010. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO COM REVISÃO N° 992.06.036395-8 
APELANTE: SAVENA VEÍCULOS LTDA 
APELADA: VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA. 
COMARCA DE SÃO PAULO - 21a VARA CÍVEL 

VOTO N° 1.687 

CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL ENTRE 
FABRICANTE E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES - RESOLUÇÃO CONTRATUAL -
PEDIDO DA CONCESSIONÁRIA DE DECLARAÇÃO 
DA CULPA DA CONCEDENTE E DE 
INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DO 
DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO ENTRE AS 
PARTES — RESPONSABILIDADE DA 
CONCEDENTE AFASTADA PELA SENTENÇA, EM 
SEDE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
IMPOSSIBILIDADE - FATOS CONTROVERTIDOS 
QUE EXIGEM A PRODUÇÃO DE PROVAS PARA 
SERAM ELUCIDADOS COM SEGURANÇA. 

Recurso provido, para o fim de anular a sentença. 

Cuida-se de tempestiva e preparada apelação (fls. 

718/741), interposta contra a respeitável sentença (fls. 699/702), que 

julgou improcedente ação declaratória e indenizatoria, ajuizada por 

concessionária de veículos pretendendo a responsabilização da empresa ré 

pela rescisão do contrato de concessão comercial de veículos entre as 

partes. 

Quanto ao pedido reconvencional, a sentença o 

julgou parcialmente procedente, para condenar a autora-reconvinda ao 

pagamento da multa prevista pelo art. 26 da Lei n° 6.729/79. X 
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Irresignada, recorre a empresa autora, sob a alegação 

de que a causa não poderia ser bem julgada sem a produção de provas 

pericial e oral, devendo ser anulada a sentença e baixados os autos, para a 

abertura da fase de instrução. Aduz que a sentença é contrária aos 

documentos juntados, porque pagou antecipadamente pelos veículos e não 

se encontra correto o valor do débito indicado pela ré Volkswagen do 

Brasil Ltda. Esta empresa praticou abuso de poder econômico e deu causa 

à extinção do contrato, devendo arcar com a indenização devida, pelos 

danos patrimoniais e morais correspondentes. Pugna, assim, pela anulação 

da sentença, para a produção de provas ou, no mérito, pela procedência da 

ação, com o reconhecimento de que a ré deu causa à ruptura da relação 

comercial entre as partes. 

Houve resposta (fls. 747/791). 

A Colenda 20a Câmara de Direito Privado declinou 

da competência para o julgamento do recurso (fls.802/803). 

É O RELATÓRIO. 

Cuidam os autos de ação ajuizada pela 

concessionária SAVENA VEÍCULOS LTDA contra a empresa 

VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA, com base na argumentação de que a 

resolução do contrato de concessão comercial entre as partes se deu por 

culpa da empresa concedente, que teria dolosamente agido de modo a 

conduzir a concessionária à impossibilidade de cumprir o contrato. 

A autora imputa à ré a prática de abuso de poder 

econômico na relação comercial com a concessionár(a, conforme 
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condutas violadoras da Lei n° 6.729/79 que relaciona. Questiona a abrupta 

extinção de contrato que perdurava por décadas, por se tratar de uma das 

primeiras concessionárias a trabalhar pela difusão da marca 

VOLKSWAGEN no Brasil (o vínculo jurídico das partes teve início em 10 

de maio de 1961). 

Em suma, a autora pretende demonstrar que houve 

um desvirtuamento do contrato de concessão comercial, do qual foi 

vítima, sofrendo unilateralmente as conseqüências de uma política de 

mercado imposta pela empresa de maior poder econômico. Por 

conseguinte, pretende seja declarada a culpa da ré pela resolução do 

contrato de concessão comercial, bem como indenizada pelos danos 

decorrentes, descritos na inicial. 

j~v re, jjui sua vez., (jicic^eu ic^unvençavj, 

pretendendo a condenação da autora reconvinda ao pagamento da multa 

prevista pelo art. 26 da Lei n° 6.729/79, por entender que, na realidade, 

quem deu causa à rescisão do contrato foi a empresa concessionária. 

É importante ressaltar que as duas partes protestaram 

pela produção de provas. 

A mencionada Lei n. 6.729/79 (Lei Renato Ferrari), 

em seu art. 16, inciso I, proíbe atos que vinculem o concessionário a 

condições de subordinação econômica, jurídica ou administrativa. 

Tratando-se de alegada resolução indireta, a extinção 

do contrato não teria sido precedida da aplicação dexpenalidades 

gradativas, conforme previsto no §1° do art. 22 da Lei (lenato Ferrari, 
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reclamando a autora da súbita extinção de contrato em vigor por mais de 

40 anos. Somente a prova pericial pode examinar a escrituração contábil 

das empresas e fornecer subsídios que permitam ao julgador, com 

segurança, fixar se houve, ao longo do tempo, as ações atribuídas à 

apelada que ensejaram o fim do contrato, por sua culpa, ou se isso não se 

verificou, e se por acaso houve uma deterioração gradual no 

relacionamento econômico das partes, apto a permitir a resolução sem a 

observância, ao que parece, da aplicação de penalidades gradativas, 

conforme previsto no §1° do art. 22 da Lei Renato Ferrari. 

Tais aspectos - e outros suscitados pelas partes, não 

menos importantes - são relevantes e merecem maior reflexão, podendo 

ser melhor compreendidos e julgados mediante a produção de provas. O 

julgamento antecipado não se justificava e, para a autora, significou a 

impossibilidade de provar o fato constitutivo de seu direito. Obviamente, 

pode ser que, produzidas as provas, o julgamento seja repetido na parte 

conclusiva; mas, ainda assim, em homenagem a princípios constitucionais 

que asseguram o acesso à Jurisdição, com o direito efetivo de produzir 

provas, não se pode confirmar a sentença: é mister assegurar às partes o 

efetivo exercício de direito assegurado pela Constituição da República. 

Em suma, a prova do fato constitutivo do direito 

perseguido pela apelante depende do conhecimento especial de técnico, o 

que torna indispensável, na espécie, a produção de prova pericial, sem 

prejuízo de eventual complementação que se mostre necessária e que exija 

a produção de prova oral em audiência. 
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Nessa conformidade, não era possível o julgamento 

antecipado da lide, mostrando-se nula a sentença proferida. 

Ante^b exposto, dá-se provimento ao recurso e se 

anula a sentença, prosseguindo-se em regular instrução, como de direito. 
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