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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0002839-75.2007.8.26.0091, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante 

VALVERDE TRATORES LTDA, é apelado AGCO DO BRASIL MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS AGRÍCLOLAS LTDA.

ACORDAM, em 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram 

provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto 

do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CARLOS 

NUNES (Presidente sem voto), ANTONIO RIGOLIN E ADILSON DE ARAUJO.

São Paulo, 19 de setembro de 2017.

PAULO AYROSA
RELATOR

ASSINATURA ELETRÔNICA
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Apelação nº  0002839-75.2007.8.26.0091
Apelante: VALVERDE TRATORES LTDA.
Apelada:  AGCO DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA. (atual denominação e VALTRA DO BRASIL 
LTDA.)

Comarca: Mogi das Cruzes  1ª Vara do Foro Dist. de Brás Cubas
Juiz (a):    Ana Carmem de Souza Silva

                        V O T O Nº 36.367

PROCESSUAL CIVIL  NULIDADE  SENTENÇA EXTRA 
PETITA  IMPERTINÊNCIA - TEMA MERAMENTE 
UTILIZADO COMO REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO - 
TROCA DO NOME DE TESTEMUNHA - MERO ERRO 
MATERIAL SEM INFLUÊNCIA NA SOLUÇÃO DA CAUSA 
 PRELIMINARES REPELIDAS.

I- A utilização de argumento estranho aos temas postos na 
lide, como reforço na apreciação da causa e que não 
influenciam na solução a ela dada, não enseja a nulidade da 
sentença;
II- A troca do nome da testemunha, mero erro material, não 
conduz à nulidade da sentença, podendo ser corrigida a 
qualquer tempo.

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM 
INDENIZATÓRIA  LEI FERRARI  LEI Nº 6.729/79  
CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL  
DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA AUTORA DAS 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS  INSTALAÇÃO DE NOVA 
EMPRESA PARA ATUAR NO MESMO RAMO DE 
ATIVIDADE E NO MESMO ENDEREÇO DA 
CONCESSIONÁRIA SEM CONHECIMENTO OU 
CONCORDÂNCIA DA CONCEDENTE - VENDA DE 
PRODUTO POR VALOR SUPERIOR AO 
CONVENCIONADO - RESCISÃO DA CONCESSÃO 
PERTINENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 
RECURSO NÃO PROVIDO. Confessada a criação de nova 
empresa para atuar no mesmo ramo da concessionária, com 
sede no mesmo endereço desta, sem o conhecimento ou 
concordância da concedente, de sorte a confundir a nova 
empresa como sendo igualmente concessionária, aliado ao 
fato de alienar trator da concedente em valor superior ao 
convencionado, viola os termos do contrato de concessão e 
amparam a ação da concedente em rescindir o contrato. 
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VALVERDE TRATORES LTDA. propôs ação declaratória 
cumulada com indenizatória frente à AGCO DO BRASIL MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. (atual denominação e 
VALTRA DO BRASIL LTDA.), julgada improcedente pela r. sentença de 
fls. 1.994/1.999, declarada à fl.  2,010, cujo relatório se adota, condenando 
a autora ao pagamento dos ônus da sucumbência. 

Inconformada recorre a autora (fls. 2.013/2.030), aduzindo, em 
suma, em preliminar, o equívoco na identificação da testemunha inquirida 
em audiência, indicada na r. sentença como sendo 
Edmilson Teixeira, quando em verdade houve desistência quanto a esta, 
tendo sido inquirida a testemunha Nicolau, seu mecânico; afirma que, por 
ser pessoa simples, não soube precisar as negociações que envolviam as 
partes; outrossim, a testemunha Helenice, sua funcionária administrativa, 
afirmou desconhecer a cessão de uso da marca da recorrida para terceiros, 
fato este que teria sido corroborado pelo laudo pericial; diz que inexiste 
prova de uma terceira empresa no mesmo endereço que o seu, visto que a 
empresa Temagril, apesar de estar sediada na mesma sua, ocupa imóvel 
vizinho, com numeração diversa; afirma que foi a própria recorrida quem 
recomendou, verbalmente, a abertura de uma nova empresa para a venda 
de tratores usados e implementos agrícolas, motivo pelo qual abriu a 
empresa Máquinas Agrícolas Valverde, que atuava em área diversa daquela 
objeto da concessão; anota que, se alguma empresa se valeu, 
indevidamente da marca da recorrida, o fez por sua conta e risco, jamais 
com a concordância dela recorrente; anota que a referência na r. sentença 
quanto a existência de dívida em seu nome, inovou na causa, visto que este 
tema foge dos temas alegados pelas partes e fixados no saneador.

A apelada ofertou contra razões às fls. 52.071/2.088, batendo-se pelo 
não provimento do recurso. 

É O RELATÓRIO.

A referência implícita de nulidade da r. sentença por ser extra 
petita, posto que reconheceu a pertinência da denúncia do contrato por 
parte da recorrida em razão de existência de dívida em nome da autora, fato 
este que constituía violação dos seus termos, não merece acolhida.  
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Efetivamente a douta juíza de primeira instância abordou o tema em 
apreço, sendo certo que desbordava ele dos fundamentos do pedido, 
todavia a referência a este tema nada mais era que um reforço de 
argumentação quanto à pertinência da rescisão contratual por parte da 
apelada, por justa causa, nada influindo na solução da demanda.  Assim, 
resta repelida tal preliminar.

No que se refere à preliminar suscitada, de erro na identificação 
de testemunha, visto se cuidar de erro material, perfeitamente reparável a  
qualquer tempo, sem que tenha qualquer relevância na sorte dos pleitos da 
recorrente.

Passa-se, assim, ao exame do mérito da causa.

Como bem anotado na r. sentença, cujos fundamentos são aqui 
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do RITJSP, cuida-
se de ação declaratória cumulada com indenizatória, por dano material e 
moral, fundada no pedido de reconhecimento da invalidade do argumento 
da recorrida para a rescisão unilateral do contrato de concessão, calcada na 
acusação de haver cedido ou autorizado o uso da marca da recorrida a 
terceiros, sem a concordância da apelada, bem como a cobrança de valor 
superior ao por ela estipulado, como especificado no saneador.

Por meio dos documentos fornecidos pelas partes, laudos 
periciais e prova oral, restou confirmado e, diga-se confessado pela 
autora/recorrente, que havia ela criado uma nova empresa, de nome 
Máquinas Agrícolas Valverde Ltda., a qual passou a ocupar o mesmo 
espaço que aquele em que situava a apelante, qual fosse, Rua Rod. dos 
Xistos nº 6.858, Km, 21. Vila Nova, em Araucária-PR, tendo por objeto a 
comercialização de veículos, tratores, peças e acessórios em geral, etc (fls. 
62/64).  A criação de nova empresa, para atuar no mesmo ramo de 
atividade da recorrente e ocupando o mesmo espaço seu, fazendo com que 
fosse confundida como sendo concessionária da empresa concedente 
Valtra, sem a concordância desta, violou o contrato de concessão 
estabelecido entre as partes.  A confusão era tamanha que a empresa 
Máquinas Agrícolas Valverde Ltda. foi tomada pela Valtra como sendo a 
sua concessionária, a ela endereçando plano de ação (fls. 65/66).

Alegou a recorrente que havia recomendação verbal da recorrida 
para que fundasse a nova empresa, com a finalidade de incrementar a 
venda de tratores novos, visto que como forma de pagamento os 
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compradores davam tratores usados e, assim por meio desta nova empresa, 
comercializava os tratores usados e implementos agrícolas, que não eram 
fabricados pela apelada.  Ocorre que a apelada negou haver concordado ou 
mesmo recomendado tal ação, de sorte que era ônus da autora/apelante, 
comprovar sua alegação, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbência 
da qual jamais se desincumbiu.  Sequer suas testemunhas atestaram a sua 
afirmativa.

Outrossim, há comprovação documental (fls. 346/348) de que a 
apelante, violando o pacto contratual estabelecido com a recorrida, alienou 
trator por preço superior àquele que deveria cobrar, fato este que foi levado 
ao conhecimento da apelada pela carta de fl. 350, subscrita pelo adquirente 
da referida máquina agrícola.

Ora, por estes fatos, comprovado está a violação das cláusulas 
contratuais da concessão, a ensejar a incidência do art. 22, III, e seus §§ 1º 
e 2º, da Lei nº 6.729/79, a amparar a notificação procedida pela recorrida à 
recorrente, rescindindo o contrato e concedendo o prazo de 120 dias para a 
extinção a sua efetivação (fls. 45/50).

É certo que o fato da recorrente pagar as suas obrigações com a 
apelada por meio de cheques nominais destinados à Máquinas Agrícolas 
Valverde Ltda., por si sós, não indicam a ocorrência de qualquer ofensa aos 
termos do contrato, mas sim mera cessão de crédito entre empresas do 
mesmo grupo, mas reforçam a conclusão de que referida empresa se fazia 
passar como concessionária da apelada, como acima anotado.

Também é de se anotar que não há prova cabal de que haja 
qualquer envolvimento direto ou consentido entre a recorrente e a empresa 
E. Teixeira & Teixeira Ltda., de nome fantasia TEMAGRIL PEÇAS E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.  Pelo que dos autos consta, não são seus 
sócios os mesmos da apelante e não estão elas no mesmo endereço, 
conquanto vizinhos, como se percebe pelos documentos de fls. 303 e 305.  
O fato da empresa Temagril ostentar em sua nota de venda a logomarca da 
recorrida não induz que foi autorizada pela recorrente a assim agir.

Contudo, apesar de não constituir qualquer ofensa aos termos do 
contrato as duas circunstâncias acima anotadas e também serem utilizadas 
na notificação como razão para a rescisão contratual, restam aquelas 
mencionadas anteriormente que, por si sós, dão embasamento à rescisão 
contratual e, por conseguinte, nos indicam a total improcedência da ação e 
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desta apelação.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do Novo Código do 
Processo Civil, considerando-se a nova sistemática prevista no Novo 
Código de Processo Civil para fins de arbitramento de honorários, 
considerando-se, ainda a natureza da causa, o trabalho realizado pelo 
advogado, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários 
advocatícios já fixados em primeiro grau para 12% sobre o valor atualizado 
da causa.

Posto isto, rejeitadas as preliminares, nego provimento ao 
recurso.

PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
                             Relator
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