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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0040038-03.2013.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é 
apelante REPÚBLICA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, são 
apelados CAOA NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CAOA 
MONTADORA DE VEÍCULOS S/A e HYUNDAI CAOA DO BRASIL 
LTDA.

ACORDAM, em 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Baixaram  os 
presentes para a vara de origem.  Converteram em diligências. V. U.", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores CAMPOS PETRONI (Presidente), ANA CATARINA 
STRAUCH E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.

São Paulo, 22 de setembro de 2015. 

Campos Petroni
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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COMARCA DE SÃO PAULO

APTE.: REPÚBLICA KOREA COM. DE VEÍCULOS LTDA. (AGO)               
-   (autora)

APDA.:   CAOA NORTE COM. DE VEÍCULOS LTDA.  E  OUTRAS 
DUAS   -   (rés)

JUÍZA DRA.     ANDRÉA DE ABREU E BRAGA

V O T O                    Nº                  28.148

Ementa: 

Indenizatória por danos materiais e morais.  Contrato 
escrito para fornecimento, compra e venda de peças e 
componentes automotivos da marca Hyundai, e outro 
contrato, verbal, para revenda de automóveis.   
Notificação por parte da ré CAOA, rescindindo a 
relação comercial, tudo entre 2008 e 2013.   

Discussão sobre eventual inércia da autora, que 
somente teria respondido à advertência após muitos 
meses, falando-se também em ausência de 
comprovação de que vinha vendendo regulamente 
veículos da Hyundai no estabelecimento (com 
exclusividade).   Há nos autos (35 volumes) muitas 
notas fiscais de peças, após meados de 2011.    
Alegação sobre cerceamento de defesa.    R. sentença 
de improcedência.     

Conversão do julgamento em diligências, para 
produção probatória.               

Trata-se de indenizatória por danos morais e 
materiais, em questão envolvendo contrato para 
comercialização de veículos, peças, componentes e 
acessórios.   Falou-se em concorrência desleal por parte das 
rés.   Contrato às fls. 42/46, constando ser um verbal e outro 
escrito, entre 2008 e 2013.

Após contestação (fls. 6202 e seguintes) e 
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réplica (fls. 6234 e seguintes), veio r. sentença de 
improcedência, fls. 6245/6248, condenado o Concessionário 
autor em custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 
5.000,00.

Embargos declaratórios opostos pela empresa 
demandante, rejeitados, fl. 6256. 

Fotografias às fls. 6228 e 6244 (numeração a 
ser checada), mostrando veículos e anúncio, que seriam de 
outra montadora, Chrysler. 

Irresignada, apela só a acionante, alegando, 
cerceamento de defesa, já que ambas as partes requereram 
produção probatória, de modo que não cabia julgar 
antecipadamente a lide.    Pleiteia a anulação do decisum.

No mérito, sustenta que o contrato para 
revenda de automóveis da marca Hyundai foi celebrado 
verbalmente em 2008 e ratificado pelo contrato de 
comercialização de peças e acessórios, firmado em 2009.   
Alega que as apeladas abriram lojas próprias com 
localização próxima ao seu estabelecimento, o que a 
prejudicou nas vendas.   Refere-se a metas para o ano de 
2012 não informadas pelas rés.   Por fim, reitera que com o 
encerramento do relacionamento comercial de forma abrupta 
e unilateral, teve prejuízos financeiros, além de danos à 
imagem da empresa perante consumidores.

Menciona os arts. 24, 25 e 27 da Lei 6.729/79 
(Lei Ferrari).  

Os autos passaram antes pelo Exmo. Edson 
Luiz de Queirós, da 5ª Câmara de Direito Privado, que 
declinou da competência para conhecer da matéria, fls. 
6332/6335.
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Deu-se à causa inicialmente o valor de R$ 
10.000,00, modificado posteriormente para R$ 9.739.942,14, 
em nov/2013, fls. 6142/6143.

É o relatório, em complementação ao de fls. 
6245/6246.

São 35 volumes, observando-se que a 
numeração do 34º volume deverá ser verificada.

Converto o julgamento em diligências, inclusive 
para afastar o alegado cerceamento de defesa, para plena 
produção probatória, inclusive prova pericial (certamente 
contábil), com assistentes técnicos e quesitos.     Mas, a 
autora, tendo em conta que são 35 alentados volumes 
contendo muitas dezenas de notas fiscais, deverá elaborar 
uma relação numerando cada uma dessas notas, 
respeitando a cronologia (datas) e especificando quais se 
referem a automóveis, e quais consistem em peças, 
componentes e/ou acessórios automobilísticos.

A perícia deverá limitar-se a apontar eventuais 
prejuízos do Concessionário, em nome dos princípios da 
economia, celeridade e razoável duração do processo, 
estabelecendo-se um prazo improrrogável de dois meses 
para a produção probatória.

Assim, pelo meu voto, baixo o presente para a 
vara de origem.

Converto em diligências.

CAMPOS PETRONI
             Desembargador Relator Sorteado
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