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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2056546-90.2013.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes 
PATOS DIESEL LTDA e ARAGUARI DIESEL LTDA, são agravados 
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA e BANCO MERCEDES-BENZ DO 
BRASIL S/A.

ACORDAM, em 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e na parte 
conhecida negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER 
CESAR EXNER (Presidente) e HUGO CREPALDI.

São Paulo, 5 de junho de 2014. 

Marcondes D'Angelo
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2056546-90.2013.8.26.0000.
Comarca: São Paulo  Foro Central.
13ª Vara Cível.
Processo nº 1069433-17.2013.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juíza Tonia Uka Kôroku.
Agravante ( s ): Patos Diesel Limitada e Araguari Diesel Limitada.
Agravado ( s ): Mercedes-Benz do Brasil Limitada e Banco Mercedes-
Benz do Brasil Sociedade Anônima.

      VOTO Nº 30.252/2013.

RECURSO  AGRAVO DE INSTRUMENTO  
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES  AÇÃO DE RESOLUÇÃO 
CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE 
DANOS MATERIAIS.  Decisão agravada que denegou a 
antecipação da tutela recursal perseguida para suspender o 
curso de execuções de títulos extrajudiciais movidas por 
instituição financeira em desfavor das agravantes, bem 
como o pedido de conexão entre os processos. Desistência 
do recurso na parte em que pretendia o reconhecimento da 
conexão homologada. A concessão da tutela antecipada 
requer a demonstração de prova inequívoca, a fim de que o 
magistrado se convença da verossimilhança da alegação, 
além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação. Ausência dos requisitos do artigo 273 do Código 
de Processo Civil.  Decisão mantida. Recurso de agravo 
conhecido em parte, e, neste ponto, desprovido.

            Vistos.

Cuida-se de agravo de 
instrumento com pedido liminar de efeito ativo interposto por 
PATOS DIESEL LIMITADA e ARAGUARI DIESEL 
LIMITADA contra a respeitável decisão copiada às folhas 
116/118, que, nos autos de ação de resolução contratual 
cumulada com reparação de danos materiais e morais que 
promovem em face de MERCEDES-BENZ DO BRASIL 
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LIMITADA e BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL 
SOCIEDADE ANÔNIMA: ( a ) indeferiu pedido de 
antecipação dos efeitos da sentença articulado na petição 
inicial, consistente em suspender todas as execuções de títulos 
extrajudiciais promovidas pelas agravadas contra si, até que 
a sentença de mérito seja prolatada; ( b ) rejeitou seu pedido 
de conexão entre as diversas ações decorrentes da complexa 
relação jurídica travada com as agravadas por 
aproximadamente meio século de relações negociais. 

Insurgem-se os agravantes.  
Alegam, em breve resumo, que mantiveram complexa relação 
negocial com os agravados por aproximadamente meio 
século, período em que divulgaram e consolidaram a marca 
Mercedes-Benz e formaram ampla carteira de clientes, 
detendo, em razão disso, grande cota de mercado.  Explicam 
que em razão de sua posição diferenciada, em comparação 
com os demais concessionários, gozavam de amplos 
benefícios financeiros concedidos pelos agravados.  
Entretanto, a partir de meados de 2012, os agravados 
passaram a adotar posição contratual contraditória ao bom 
relacionamento até então desenvolvido, pois detinham o 
propósito espúrio de estrangular suas operações e fatiar sua 
ampla cota de mercado a outros concessionários, sem, 
contudo, arcarem com a devida indenização.  Explanam 
pormenorizadamente quais foram as condutas ilegais de 
ataque utilizadas pelos agravados para pôr fim aos contratos 
vigentes, fato que ocorreu em março de 2013.  Aduzem que 
apoiadas em suposto inadimplemento contratual de sua 
parte, os agravados ingressaram com diversas execuções de 
títulos extrajudiciais ( cédulas de crédito ), as quais 
pretendem obstar mediante a procedência do pedido de 
resolução contratual cumulada com reparação de danos.  
Assertoam que os requisitos legais para a antecipação dos 
efeitos da sentença, denegado pela decisão recorrida, estão 
presentes, porque o inadimplemento contratual da parte 
adversa está bem delineado e o risco da demora do 
processamento da ação lhes causará danos irreparáveis.  
Afora isso, argumentam que em razão da íntima relação das 
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diversas ações ajuizadas, há de ser reconhecida a conexão 
entre os processos, para se evitar decisões conflitantes e se 
permitir melhor execução dos julgados.   Pugnam, pois, para 
que seja outorgada a antecipação da tutela recursal, com a 
atribuição de efeito ativo ao recurso, para que seja 
determinada a paralisação imediata da execução em curso 
em curso perante a 13ª Vara Cível do Foro Central da 
Comarca de São Paulo ( processo nº 
1012417-08.2013.8.26.0100), ademais de se suspender a 
exigibilidade dos títulos de crédito que embasam outras 
execuções manejadas pelos agravados.  Quanto ao mérito 
recursal, pedem seja confirmado o efeito ativo pretendido e, 
outrossim, reconhecida a conexão entre as ações.

Recebido o recurso como 
agravo de instrumento, nos termos do artigo 522 do Código 
de Processo Civil ( redação dada pela Lei nº 11.187, de 19 de 
outubro de 2005), foi determinado às agravantes que 
trouxessem aos autos do processo peças facultativas, porém 
necessárias, para se aferir a alegada conexão ( decisão de 
folha 1.521 ).

A determinação foi atendida 
às folhas 1.534/1.838.

Verificado nos autos que o 
contraditório havia se estabelecido no juízo de origem, foi 
diferida a apreciação do pleito liminar para depois da 
apresentação de contraminuta pelos agravados. 

Apresentada contraminuta ( 
folhas 1.882/1.909 e 2.142/2.156 ), as agravantes 
apresentaram a petição informando a desistência do pedido 
de reconhecimento de conexão entre as ações ( folhas 
2.213/2.214 ).
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Os autos foram então 
remetidos à mesa de julgamento sem o deferimento do efeito 
ativo pretendido quanto ao mais, ou seja, sem a determinação 
de suspensão das execuções de títulos extrajudiciais movidas 
pelos agravados em face das agravantes.

Este é o relatório.

De início, homologa-se a 
desistência do recurso na parte referente ao pleito de 
conexão dos processos, nos termos requeridos ( Código de 
Processo Civil, artigo 501 )

No mais, o inconformismo 
não procede.

A concessão de antecipação 
de tutela depende da existência de “prova inequívoca” que 
convença o juiz da “verossimilhança da alegação”, devendo 
ainda estar presente “fundado receio de dano irreparável ou 
de difícil reparação” ou que “fique caracterizado o abuso de 
direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu” 
( art. 273, "caput” e incisos I e II, do Código de Processo 
Civil ), requisitos ausentes no caso concreto.

Com efeito, no presente caso, 
ainda que sem o rigor técnico esperado, o douto Juízo de 
primeiro grau entendeu pela denegação do pedido formulado 
de suspensão das execuções de títulos extrajudiciais movidas 
pelos agravados em face das agravantes, por entender que 
não estavam presentes os requisitos legais que autorizassem 
a tutela satisfativa no plano dos fatos desde logo ( Código de 
Processo Civil, artigo 273 ).

Conquanto se reconheça 



PODER JUDICIÁRIO

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2056546-90.2013.8.26.0000 6

certo entrelaçamento contratual entre as partes enquanto 
participantes de um só grupo econômico ( confira-se o 
parágrafo 39 à folha 16, as explanações de folha 28 e a 
defesa de folha 1.540 ), não há mesmo como se reconhecer 
em sede de cognição sumária a probabilidade alta de os fatos 
narrados pelas agravantes ? adoção de práticas espúrias 
pelos agravados visando pôr fim ao contrato de concessão ? 
importarem na desconstituição dos títulos executivos que 
embasam as diversas execuções em curso, os quais se 
afiguram, à míngua de efetiva impugnação causal, certos, 
líquidos e exigíveis. 

O argumento de relevância 
das agravantes para que as execuções sejam paralisadas é 
que, se vierem a se sagrar vencedoras na ação de resolução 
contratual cumulada com reparação de danos em exame ( 
direito condicional ), tornar-se-ão credoras dos agravados e 
não poderão mais efetuar compensação de valores, porque as 
execuções já terão atingido seus termos ou estarão em 
estágios muito mais adiantados, com prejuízo à sua própria 
atividade empresária.

Contudo, não se afigura 
possível retardar a satisfação dos títulos de créditos 
imaculados para se evitar possíveis danos decorrentes da 
cessação das atividades empresárias das agravantes por fim 
do contrato de concessão comercial de venda de veículos.

É que a extinção do 
contrato, ao que se têm notícias, já ocorreu, de modo que a 
ação de resolução contratual em foco seguira apenas para se 
apurar se os agravados deram causa à extinção com a 
adoção de práticas comerciais ilegais visando se livrar das 
consequências legais previstas no artigo 24 da Lei nº 6.729, 
de 28 de novembro de 1979 ( Lei Renato Ferrari, que dispõe 
sobre a concessão comercial entre produtores e 
distribuidores de veículos automotores de via terrestre ), sem 
que isso invalide ou tornem inexigíveis os títulos de crédito 
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em questão.

A propósito, convém 
registrar que os embargos à execução ofertados pelas 
agravantes perante a 13ª Vara Cível do Foro Central da 
Comarca de São Paulo, contra a execução manejada pelos 
agravados, foram julgados improcedentes em sede de 
cognição plena e exauriente, a recomendar a rejeição do 
pleito recursal pretendido.

Assim, não se vê dos autos a 
presença dos requisitos legais previstos no artigo 273 do 
Código de Processo Civil que autorizem, por ora, a entrega 
do bem da vida pretendido na ação de conhecimento ( 
suspensão das execuções ), em especial porque sentença de 
procedência, repita-se, não invalidará os títulos executivos 
em questão.

Ante o exposto, conhece-se 
de parte do recurso de agravo, e, nesta parte, desprovido, 
nos moldes desta decisão.

   MARCONDES D'ANGELO
          DESEMBARGADOR RELATOR
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