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Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n° 0086286-02.2005.8.26.0100, da Comarca de 

São Paulo, em que é apelante EUROCAR VEÍCULOS LTDA, 

são apelados RENAULT DO BRASIL COMÉRCIO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA e RENAULT DO BRASIL S/A. 

ACORDAM, em 27a 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 GILBERTO LEME (Presidente) e BERENICE 

MARCONDES CÉSAR. 

São Paulo,04 de d 

>OS PETRONI 
RELATOR 
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COMARCA DE SÃO PAULO 
APTE.: EURQCAR VEÍCULOS LTDA. - (Ré) 
APDAS.: RENAULT DO BRASIL S/A; OU 
RENAULT DO BRASIL COM. E PARTICIPAÇÕES LTDA. - (Autoras) 

V O T O N° 19,907 

Ementa: 

Ação indenizatoria em questão envolvendo contrato de 
concessão para venda de veículos da marca Renault. R. 
sentença de procedência, apelando apenas a empresa requerida. 
Decisão monocrática que está bem fundamentada e desmerece 
reparos, sendo certo que a ré muito alega, mas quase nada 
prova. Existência de outros julgados envolvendo o mesmo 
assunto. Apelo da acionada desprovido. 

Trata-se de indenizatoria promovida por Renault 
do Brasil S/A e Renault do Brasil Comércio e Participações 
Ltda., contra empresa que mantinha grupo de concessionárias 
autorizadas a revender veículos e peças da marca, julgada 
procedente. Condenada a vencida ao pagamento de R$ 
47.847,17, além de custas, despesas processuais e honorários 
de 10%, fls. 2.517/2.535, no décimo terceiro volume. 

Valor da causa R$ 47.847,17, em 2005, fl. 20. 

Q-eontrate-e-seus aditivos estão às fls. 34 e ss. 
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A petição inicial vai até fl. 365, estando o 
despacho para citação à fl. 366. 

Contestação às fls. 405/462, e mais documentos 
até fl. 1.872, com réplica às fls. 1895/1934, já no décimo 
volume. 

Saneador às fls. 2.031/2.034, com nomeação de 
perito para laudo contábil, que não foi elaborado por falta de 
depósito pela interessada dos salários do expert, constando 
agravo retido. 

Produzida prova oral, há inúmeros outros recursos 
(embargos e agravos) e notícias de outras ações de empresas 
coligadas à ré. 

O Exmo. Presidente da Seção (Des. Maia da 
Cunha) negou seguimento a recurso especial, em 2010, fl. 
2.569. 

Apelou só a requerida, fls. 2.590 e ss, e as 
contrarrazões estão às fls. 2.694 e ss. 

Irresignada, alega a vencida preliminarmente, 
conexão, prejudicialidade, carência da ação, impossibilidade 
jurídica do pedido, inépcia da inicial, inocorrencia de preclusão 
da prova pericial, e, em conseqüência disso, cerceamento de 
defesa. Fala ainda em nulidade do contrato de consignação, 
inexistência de infração contratual, não observância dos 
requisitos para ruptura contratual, questionando o cálculo da 
indenização e o termo inicial para a contagem da correção 
monetária. Menciona também a chamada Lei Ferrari (de 1979), 
asseverando por fim ser credora das autoras do quantum de R$ 
5.300.000,00. 

— jEi-o-relatório, em complementação aos de fls. 
2.517/2.523f 2.561 e mais 2.586, 293, 672 e 2.138/2.140. 
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São 14 alentados volumes. 

Reporto-me a nossos Acórdãos unânimes de fls. 
2.560/2.564, voto n° 12.846, no ED 1.275.306-1/9 e n° 12.579, 
fls. 2.551/2.554, no Al 1.275.306-0/7, entre as mesma partes,. 
Ambos com participação do Exmo. Dimas Rubens Fonseca. 

Perderam as partes as oportunidades de fls. 
2.027, em 2005 e posteriormente as de fls. 2.417, 2.440 e 
2.450, para solução amigável. 

Restam prejudicados os agravos retidos, diante do 
correto saneador, de nossos votos anteriores, tendo em conta 
ainda as sentenças de fls. 2.545/2.549, além do que se infere 
dos Acórdãos dos Exmo. Claret de Almeida, Willian Campos, e 
Oscarlino Moêller, todos v.u., o último à fl. 2.065, nada mais 
cabendo falar sobre a perícia perdida e a eventual remessa para 
a Bahia, nem se sabendo sobre a tramitação atual do outro ou 
outros processos nesse distante Estado. 

Dito isso, não há que se cogitar em conexão ou 
mesmo prejudicialidade externa, por haver outras ações em 
andamento propostas por empresas do mesmo grupo da ora ré 
contra as autoras. Isso porque, as causa de pedir e os 
pedidos não são exatamente iguais com o que aqui se discute, 
havendo ainda cópias de decisões em outras ações (inclusive 
no Estado da Bahia), todas desfavoráveis às coligadas, como se 
verifica às fls. 2.545/2.546, na qual condenada a empresa 
Renome ao pagamento de R$ 179.787,88 em benefício das ora 
demandantes, e, às fls. 2.547/2.549, em ação proposta pela 
empresa Valevel na qual restou vencida, procedente a 
reconvenção da Renault, com condenação da perdedora ao 
montante de R$ 40.463,91. Mencionadas também as 
empresgs_§m situação parecida Nortepar, fl. 185, Paralela e 
Lotus. ^ N 
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Mais, a título de esclarecimento não essencial, 
registra-se que a Renault é coligada com a Nissan. 

Também não se vislumbra carência da ação, 
impossibilidade jurídica do pedido ou mesmo sua inépcia, pois 
há elementos suficientes nos autos para se deslindar a questão, 
tendo as autoras demonstrado fatos constitutivos de seus 
direitos, ao contrário da ora acionada que pouco ou nada provou 
concretamente. Pouco vale argumentar sobre o alegado forte 
conteúdo leonino, fl. 247, bem como sobre a condição de 
ditador, fl. 1.075, pois a requerida é empresa obviamente não 
ingênua ou ignorante, aliás como já julgado, não merecedora da 
pleiteada gratuidade. 

Ao contrário do que quer fazer crer a demandada, 
inafastável a preclusão da prova pericial, pois não concedido o 
efeito suspensivo ao agravo instrumental interposto contra 
decisão que denegou a gratuidade processual à ré. Dessa 
forma, não tinha o julgador monocrático que aguardar 
indefinidamente o resultado do julgamento do agravo, que, 
inclusive, foi desfavorável à aqui recorrente, tendo corretamente 
dado a prova como predusa. Mesmo assim, teve inúmeras 
oportunidades para depositar a quantia arbitrada pelo MM. Juiz, 
a título de salários periciais, mas não o fez. Afasta-se, diante 
disso, o cerceamento de defesa, que não se verifica. 

No mérito, também melhor sorte não lhe assiste, 
inclusive por ter se perdido em argumentos mais de ordem 
burocrática/processual e documentação de pouco relevo e 
repetitiva. 

A arguição de que o contrato de consignação seria 
nulo, por se tratar de simulação, não pode ser aceita. Isso 
porque, a própria apelante fazia parte de poderoso grupo 
empresarial, que, como afirma, chegou a ser o maior detentor 
de çonceSSrtoi^rias da marca Renault no Brasil, não sendo 
orly^dessarimfCa que "hão contasse com departamentos 
especializadps^em assessoria contratual ou mesmo equipe de 



5 
PODER JUDICIÁRIO 

SÃO PAULO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO COM REVISÃO N° 0086286-02.2005.8.26.0100 

renomados advogados que pudessem instruí-la acerca das 
avenças firmadas. Não se podendo considerar também que os 
sócios e dirigentes da empresa ré fossem ingênuos ou mesmo 
ignorantes. Aliás, a parceria que durou um bom tempo não 
pode ser tida como não vantajosa para ambas as partes. 

Por outro lado, os depoimentos pessoais e 
testemunhais não foram esclarecedores, mostrando apenas que 
os ânimos se encontravam acirrados ao final da relação 
comercial. 

Por mais outro lado, como bem ponderou o MM. 
Juiz na irretocável sentença, a questão referente às infrações 
contratuais que ensejaram sua rescisão pela Renault já estão 
superadas, não mais havendo que se discutir se tais realmente 
ocorreram ou não, até porque a requerida nada carreou aos 
autos a comprovar que mantinha estoque de automóveis 
segundo as cláusulas do contrato. Ou mesmo que ao vender 
veículos consignados, repassava à Renault os valores obtidos 
com tais vendas, ou ainda que dava suporte pós-venda aos 
consumidores. Todas essas provas podiam ter sido trazidas 
pela ré, pois se efetivamente atuava dentro das normas 
estabelecidas, deveria ter comprovante documental de tal 
conduta, mas quedou-se inerte quanto a isso também. 

Assim, não há que se socorrer no art. 22 § 1o da 
chamada Lei (Renato) Ferrari (de 1979), falando em 
necessidade de aplicação de penalidades gradativas antes da 
efetiva ruptura contratual, pois sequer foi capaz de impugnar 
expressamente as assertivas iniciais. 

Plausível ainda os parâmetros utilizados para o 
cálculo indenizatório, tendo bem andado o julgador monocrático 
ao levar em conta a data do recebimento (pelo sócio da ré) da 
notificação judicial como sendo a do término do contrato 
(01.07T05,^§v 234/235), considerando os faturamentos dos 
anteriores 120^ias da ruptura para cálculo da indenização (5%, 

- e'rfl conformidade com a Lei n° 6.729/79, art. 26), ou seja, 
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meses de março, abril, maio e junho de 2005, tal qual constou 
na r. sentença. 

E, tendo sido constituída a mora já na data da 
notificação judicial, aceitável que o termo inicial para a 
contagem da correção monetária seja considerado desde então. 

Por fim, nada impede que a ora vencida ingresse 
com ação própria para pleitear o que de direito, já que alega ser 
credora das autoras na quantia de R$ 5.300.000,00 (fl. 2.564), 
não se falando em compensação, uma vez que além de não ter 
trazido elementos para tal, sequer ingressou com reconvenção 
ou mesmo formulou pedido contraposto a ser analisado nestes 
autos. 

Assim, nada mais resta a não ser manter na 
íntegra a r. sentença atacada, muito bem fundamentada, 
lembrando que o julgador monocrático está mais perto da causa 
e pode melhor sentir, sendo de se mencionar ainda o art. 252 do 
Regimento Interno desde Tribunal de Justiça, plenamente 
aplicável ao caso. 

Recurso da cpncessronária ré desprovido 
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AMPOS PETRONI 
Desembargador Relator Sorteado 


