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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2068938-91.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GUANDU 
VEÍCULOS LTDA, é agravado VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDÚSTRIA DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA..

ACORDAM, em 32ª 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 Exmos. Desembargadores 
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR (Presidente) e KIOITSI CHICUTA.

São Paulo, 7 de maio de 2015

RUY COPPOLA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravante: Guandu Veículos Ltda

Agravada: Volkswagen do Brasil  Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

Comarca: São Paulo  Foro Central - 37ª Vara Cível

Relator Ruy Coppola

Voto nº 30.579

EMENTA
Agravo de instrumento. Cautelar inominada. Pedido de liminar 
inaudita altera pars.  Autora que pleiteia que a ré seja impedida de 
nomear nova concessionária para sua área de atuação. Alegação de 
violação da Lei Ferrari (Lei 6.279/79). Documentação carreada 
aos autos que, em juízo de cognição sumária, não permite 
vislumbrar a necessidade de deferimento da liminar antes mesmo 
da instauração do contraditório. Oitiva da parte contrária que, no 
caso, trará maiores subsídios para a análise da viabilidade da 
medida. Decisão mantida. Recurso improvido.

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 

a decisão copiada a fls. 121 que, nos autos da ação cautelar 

inominada ajuizada por Guandu Veículos Ltda em face de 

Volkswagen do Brasil  Indústria de Veículos Automotores Ltda, 

indeferiu o pedido de liminar. 

Sustenta a autora-agravante, em suma, que a 

contratação de nova concessionária, na forma pretendida pela 

agravada, é manifestamente ilegal, uma vez que não estão presentes 

as condições justificadoras de mercado para uma nova concessão e 

porque a medida pode causar expressivas perdas e prejuízos à 

agravante, ocorrendo, assim, violação da Lei 6.729/79 (Lei Ferrari) em 

seu art. 6º, inciso I e §2º. Assim, pleiteia o deferimento da liminar para 
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obstar a agravada de nomear nova concessionária para atuar na 

cidade do Rio de Janeiro, no bairro Campo Grande.

Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 23/25).

É o relatório.

A autora-agravante ajuizou a presente ação 

cautelar inominada, aduzindo que foi informada pela ré-agravada do 

interesse de realizar nova concessão no Rio de Janeiro, mais 

especificamente no bairro de Campo Grande, mediante processo 

seletivo.

Afirma que esta nova concessão seria ilegal, eis 

que a empresa ré não teria apresentado estudo detalhado 

demonstrando a viabilidade e a necessidade desta concessão. 

Ademais, aponta que, diante das circunstâncias adversas do cenário 

econômico, uma nova concessionária no mesmo bairro em que já 

está instalada causaria a ela danos de grande monta.

Todavia, em que pesem as alegações da 

agravante, o certo é que, em juízo de cognição sumária, não se 

vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão 

daliminar, uma vez que não existem nos autos elementos que 

permitam convencer o magistrado acerca da verossimilhança de suas 

alegações, e tampouco do risco de dano irreparável ou de difícil 

reparação, sendo de rigor, ao menos, a oitiva da parte contrária para 

que se manifeste sobre as alegadas violações à Lei Ferrari (lei 

6.729/79), a qual certamente trará maiores subsídios para a análise 

da viabilidade da medida de urgência.

Ressalte-se que a antecipação da tutela 
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jurisdicional pressupõe a existência de prova inequívoca e que o 

magistrado se convença da verossimilhança da alegação (art. 273 do 

CPC), sendo que sua concessão inaudita altera pars é admissível 

apenas em casos excepcionais, onde haja risco de dano iminente ou 

de ineficácia do provimento deferido após a instauração do 

contraditório.

Não é demais destacar que a antecipação da tutela 

jurisdicional demanda a presença de todos esses requisitos legais, 

pois ela adianta os efeitos da própria tutela de mérito, propiciando 

imediata execução.

Portanto, deve existir prova inequívoca e o juiz se 

convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso 

de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório do réu. Também 

não se pode conceder a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado.

A respeito da prova inequívoca já se escreveu o 

seguinte: "Essa prova inequívoca é do 'fato título do pedido (causa de pedir)'. 

Tendo em vista que a medida foi criada em benefício apenas do autor, com a 

finalidade de agilizar a entrega da prestação jurisdicional, dever ser concedida com 

parcimônia, de sorte a garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade 

de tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição sumária, como 

condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo de probabilidade da 

afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau compatível com os direitos 

colocados em jogo." (in "Código de Processo Civil Comentado", 

Nelson Nery Jr. Ed. RT, 3ª Edição, pág. 548).

A prova inequívoca de que trata o caput do artigo 
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273 do CPC, como leciona Cândido Rangel Dinamarco, é "prova literal, 

locução já empregada pelo CPC, nos artigos 814, I, e 902, como sinônimo de prova 

documental. Tanto parece exata a colocação que o artigo 273 em nenhuma das suas 

previsões sequer alude à possibilidade de audiência de justificação, o que exclui a 

admissibilidade de qualquer forma de prova oral".

Mas, é evidente que a prova inequívoca não 

precisa conduzir à certeza, pois o próprio texto legal menciona 

verossimilhança. Assim, deve existir probabilidade de que a versão 

aceita seja verdadeira. A propósito, Moniz de Aragão prelecionou que 

os juízes “devem verificar se há forte probabilidade de o autor ter razão" na 

apreciação do pedido de tutela antecipada.

Na hipótese dos autos, como bem observou o 

ilustre magistrado de primeira instância, a documentação trazida pela 

agravante não se mostra suficiente para demonstrar, de plano, a 

verossimilhança de suas alegações, tanto que a própria agravante 

juntou documento no qual a agravada apresenta os fundamentos para 

a realização desta nova concessão na cidade do Rio de Janeiro, no 

bairro de Campo Grande (cf. fls. 66/72).

Ressalte-se que o magistrado, após analisar a 

manifestação da parte contrária, pode reexaminar o pleito de liminar 

e, se for o caso, concedê-la; o que não se permite é a concessão da 

liminar ao arrepio dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados. 

RUY COPPOLA
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RELATOR
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