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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
0045409-77.2015.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que são agravantes KIA MOTORS 
DO BRASIL S.A, KMB DISTRIBUIDORA LTDA e BRAZIL TRADING LTDA, é 
agravado ZAVEL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS 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, 6 de agosto de 2015

RUY COPPOLA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravantes: Kia Motors do Brasil Ltda., KMB Distribuidora Ltda. e 

Brazil Trading Ltda.

Agravada: Zavel Motors Comércio de Veículos Ltda.

Comarca: Itu  

Relator Ruy Coppola

Voto nº 31.355

 
EMENTA
Agravo de Instrumento. Contrato de distribuição de veículos. 
Ação declaratória c.c. pedido de tutela antecipada. Tutela 
antecipada concedida em 1º grau. Pedido de revogação da liminar 
após apresentação de documentos. Decisão que manteve os termos 
da decisão inicial. Notificação extrajudicial que não importa em 
alteração da situação fática e/ou jurídica. Análise da rescisão 
contratual por justa causa que exige dilação probatória. Decisão 
mantida. Recurso improvido.

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 

a decisão copiada a fls. 35/36 (805/806 do processo) que, nos autos 

da ação declaratória com pedido de tutela antecipada proposta por 

Zavel Motors Comércio de Veículos Ltda. em face de Kia 

Motors do Brasil Ltda., KMB Distribuidora Ltda. e Brazil 

Trading Ltda., entendeu que permanece incólume a decisão 

que deferiu o pedido de antecipação de tutela, uma vez que 

eventual notificação extrajudicial posterior ao aludido 

comando decisório, com o objetivo de modificar a conjuntura 

da situação, não tem o condão de a elidir porque desprovida 

de qualquer amparo legal.

Pleiteiam as agravantes, inicialmente, a concessão 
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de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Alegam a nulidade da 

decisão por ausência de fundamentação e por ser ultra petita. A 

decisão originária concedeu apenas a liminar para suspender a 

eficácia de cláusulas que delimitaram o prazo contratual, não 

impedindo a rescisão contratual por justa causa, como determinou 

agora o magistrado. Neste sentido, pleiteiam que seja reconhecida a 

validade das notificações extrajudiciais de rescisão contratual. Por 

fim, afirma que se for demonstrado que a rescisão foi imotivada, 

caberá à parte agravada perdas e danos.

Recurso tempestivo e preparado (fls. 31/33).

Negado efeito suspensivo ao recurso, nos termos 

da decisão de fls. 53/54 proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina.

Apresentada contraminuta a fls. 63/70, foi 

considerada intempestiva (fls. 88).

Recurso inicialmente distribuído à 5ª Câmara de 

Direito Comercial do Estado de Santa Catarina, que não conheceu do 

agravo e determinou a sua remessa ao Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo (fls. 87/90). Isto porque, aquele mesmo colegiado no 

julgamento do agravo de instrumento nº 2014.087205-7, envolvendo 

as mesmas partes ora litigantes e tendo como ponto controvertido 

exceção de incompetência, deu provimento ao recurso para 

determinar a competência da Comarca de Itu/SP para dirimir a 

controvérsia, nos termos da cláusula contratual de eleição de foro.

Sendo assim, os autos foram distribuídos a esta 32ª 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo (fls. 93).
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É o relatório.

Versa o presente recurso instrumental sobre a 

validade da notificação extrajudicial que teria rescindido o contrato 

firmado entre as partes e que permitiria a revogação da decisão que 

concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, para que as rés-

agravantes se abstenham de rescindir o contrato firmado até o 

julgamento da demanda, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 90.000,00.

Em primeiro lugar, não há que se falar em nulidade 

da decisão por ausência de fundamentação. Isto porque o magistrado 

apontou com clareza os motivos que levaram à manutenção da 

liminar concedida, ainda que de modo sucinto.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que “A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se 

exige e que o juiz ou tribunal de as razoes de seu convencimento.” (AI 162089 

AgR, Relator:  Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 

12/12/1995, DJ 15-03-1996 PP-07209 EMENT VOL-01820-03 

PP-00528).

Destarte, estando o decisório monocrático 

suficientemente fundamentado, no sentido de possibilitar às partes o 

conhecimento dos motivos que o nortearam, foi perfeitamente 

atendida a determinação do artigo 93, inciso IX, da Constituição 

Federal, não havendo que se falar, desta feita, em nulidade 

processual.

Além disso, ressalve-se que o magistrado não tem 

o dever de se reportar diretamente a todas as provas acostadas aos 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Agravo de Instrumento nº 0045409-77.2015.8.26.0000 - Itu - VOTO Nº 5/6

autos.

No mais, a decisão não foi ultra petita porque o 

magistrado apenas manteve os termos da decisão inicial entendendo 

que:

“As ponderações levadas a efeito por ambas as partes 

recomendam a dilação probatória, oportunidade em que elas poderão valer-se dos 

meios necessários para o convencimento deste juízo. 

A princípio, portanto, permanece incólume o comando judicial 

de fls. 319-324, porque a alteração no mundo dos fatos não se faz por simples 

afirmação, sendo de bom alvitre consignar que as irresignações, de cunho 

unicamente de direito, já foram objeto de recursos.” (fls. 35)

E é exatamente esta a situação.

A notificação extrajudicial enviada pelas agravantes 

visando à rescisão do contrato, não tem o condão de por si só 

desconstituir a decisão que antecipou os efeitos da tutela para manter 

o contrato até o final do processo, mesmo porque a pretensão das 

agravantes, desde o primeiro recurso interposto, era afastar a 

aplicação ao caso da Lei Ferrari. 

A análise da rescisão contratual por justa causa e a 

quem ela deve ser imputada, só pode ser realizada com cognição 

exauriente. 

E para revogação da tutela antecipada, necessária 

a demonstração de alteração fática e no caso as agravantes não 

trouxeram elementos probatórios que justifiquem a revogação da 

medida liminar.

Por fim, ressalto que este é o terceiro de uma série 

de agravos de instrumento interpostos pela mesma parte e que visam, 
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sob a mesma alegação (rescisão contratual por culpa da agravada), 

desconstituir um comando judicial corretamente emanado.

Nas palavras do desembargador Artur Jenichen 

Filho do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, “a conjuntura das atitudes 

da agravante aponta fortes indícios de que está tentando a todo custo distratar com 

as partes agravadas, pois lançou notificação extrajudicial com o fito de rescindir o 

contrato, mesmo tendo ciência da decisão proferida em sentido contrário.” (fls. 54).

Deste modo, mantenho a decisão que concedeu os 

efeitos da antecipação de tutela.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.

RUY COPPOLA

           RELATOR
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