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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1100976-38.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TRUST 
DIESEL VEICULOS LTDA., é apelado MERCEDEZ BENZ DO BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e 
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com 
o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
GOMES VARJÃO (Presidente) e NESTOR DUARTE.

São Paulo, 8 de novembro de 2017.

CARLOS VON ADAMEK

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1100976-38.2013.8.26.0100

Apelante: Trust Diesel Veiculos Ltda. 
Apelado: Mercedez Benz do Brasil Ltda 
Interessado: Star Comércio de Caminhões Ltda
Comarca: São Paulo
Voto nº 6.495

PROCESSO CIVIL  AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

PEDIDO INDENIZATÓRIO  CONEXÃO COM 

ANTERIORES MEDIDA CAUTELAR E AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C PEDIDOS INDENIZATÓRIOS  

Apelação, outrora interposta pela autora contra sentença 

de improcedência proferida em medida cautelar e ação 

declaratória c/c pedidos indenizatórios conexas à presente 

ação, julgada pela C. 27ª Câmara de Direito Privado deste 

E. Tribunal  Prevenção daquela Câmara para julgar o 

presente recurso de apelação  Inteligência do art. 105 do 

Regimento Interno deste E. Tribunal  Recurso não 

conhecido, com determinação de redistribuição à 27ª 

Câmara de Direito Privado.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença 

de fls. 861/867, cujo relatório adoto, que julgou improcedentes os pedidos desta 

ação declaratória c/c pedido indenizatório. Sucumbentes, impôs à autora as 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 

10.000,00.

Os embargos opostos pela autora foram rejeitados 

(fl. 880).

Apelou a autora, arguindo, preliminarmente, que a 

r. sentença: a) incorreu em “CONFUSÃO ENTRE OS PEDIDOS referentes à (i) 
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reparação dos prejuízos decorrentes da exigência da montadora para que a 

concessionária adquirisse quantidades exageradas de peças que posteriormente 

foram readquiridas pela apelada pagando apenas 80% de seu valor e do (ii) pedido 

de recompra de peças, ferramentas, etc decorrente da extinção do vinculo de 

concessão por iniciativa da apelada”, não tendo o r. juízo sentenciante a 

solucionado a questão, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, 

que restaram rejeitados, aduzindo, ainda, que o pedido relativo à recompra de 

de peças após a extinção do contrato “poderá ser julgado procedente por este E. 

Tribunal independentemente de produção de prova pericial para apurar o valor das 

peças, ferramentas e demais bens que estão no estoque da apelante, uma vez que o 

dever da montadora recomprá-los decorre apenas da prova de que o vínculo de 

concessão cessou por iniciativa da montadora que optou pela não prorrogação do 

contrato nos termos do parágrafo único do artigo 21, da Lei Ferrari, cuja Notificação 

encontra-se encartada às fls. 82/83. No entanto, caso não seja esse o entendimento 

desta E. Corte, requer digne-se ANULAR por inteiro a sentença judicial, ordenando o 

retorno dos autos à primeira instância, para que retome o seu curso normal, abrindo-

se a fase instrutória permitindo-se a apelante produzir as provas necessárias 

suficientes a formar o convencimento do Magistrado a quo”; b) violou o devido 

processo legal em virtude do cerceamento do seu direito de defesa, 

decorrente de indevido julgamento antecipado da lide em relação aos pedidos 

da inicial, com exceção da recompra das peças após a extinção do contrato, 

porquanto este já tem prova documental pré-constiuída nos autos, devendo-

se, por conta disso, anular o decisum; e c) é nula por falta de fundamentação. 

No mérito, objetivando a inversão do julgado, alegou em síntese que: d) é 

devida indenização pelos prejuízos sofridos decorrentes da manipulação do 

prazo para pagamento dos caminhões e de imposição de política comercial 

inadequada ao fluxo comercial da autora; e) faz jus à indenização pelos 

prejuízos decorrentes da alteração unilateral, pela ré, da política comercial e 

da bonificação do Fundo Estrela; f) deve ser indenizada pelos prejuízos 

decorrentes da aquisição compulsória de peças em quantidade exagerada 

para atender a sua demanda e que foram recompradas pela ré com deságio 

de vinte por cento em relação ao valor pago pela autora; g) tanto os 

investimentos realizados pela autora em seus imóveis para atender os 

interesses da ré, como aqueles para adequação ao programa Starclass, 

devem ser indenizados com base no art. 23, II, da Lei nº 6.729/79; h) deve 
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ser reparada pelos valores despendidos em rescisões de contratos de 

trabalho decorrentes do término da concessão; i) incumbe à ré recomprar as 

peças, ferramentas e demais bens imóveis destinados à concessão; j) deve 

ser ressarcida pelos valores relativos às peças e aos serviços relacionados à 

garantia prestada pela autora aos clientes; e k) deve ser indenizada pelos 

prejuízos decorrentes de caminhão com defeito de fabricação (fls. 882/918).

Recurso recebido, processado e respondido, sem 

preliminares (fls. 923/964).

Foi prolatado Acórdão da 2ª Câmara de Reservada 

de Direito Empresarial deste Egrégio Tribunal, que não conheceu do recurso 

e determinou a sua redistribuição a um dos órgãos jurisdicionais da 25ª à 36ª 

Câmaras de Direito Privado (fls. 972/976).

É o relatório.

Destaco, de início, que interposto o recurso de 

apelação na vigência do CPC de 1973, o processamento e a matéria nele 

abrangida observarão a lei antiga no que couber, conforme preconiza o artigo 

14 do NCPC.

O presente recurso foi livremente redistribuído a 

esta Câmara (fl. 980).

Ocorre que, às fls. 615/619, consta sentença de 

improcedência prolatada nos processos nos 0037839-26.2012.8.26.0071 

(medida cautelar) e 0038660-30.2012.8.26.0071 (ação declaratória c/c 

pedidos indenizatórios), que tramitaram perante o mesmo juízo que proferiu a 

r. sentença ora vergastada. 

Nos termos da referida sentença, “[c]uida-se de 

ação declaratória de nulidade de contrato firmado pela autora com a ré, cumulada 

com reconhecimento de vínculo contratual estabelecido em data anterior, por ocasião 
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da aquisição, pela autora, dos direitos da antiga empresa concessionária Star 

Comércio de Caminhões Ltda., mantendo-se a vigência de referido contrato. Postula 

ainda a autora indenização de todos os prejuízos que alega ter sofrido em razão da 

rescisão levada a efeito pela requerida”, sendo que “[n]ão há como prevalecerem os 

argumentos lançados pela autora, na tentativa de restabelecer o vínculo contratual 

com a ré”.

Houve, ademais, julgamento de apelação 

interposta pela autora contra dita sentença, pela 27ª Câmara de Direito 

Privado, com ementa do seguinte teor:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de concessão 

comercial de veículos automotores. Concessionária que 

se insurge contra a rescisão unilateral do Contrato pela 

Concedente e pretende a declaração de nulidade do 

Contrato de Concessão firmado com a ré, para que seja 

declarado seu direito de dar continuidade à relação 

comercial, a condenação da ré a pagar indenização 

pela rescisão injusta considerando os lucros cessantes 

além do abalo ao seu nome pela impossibilidade de 

continuação das operações comerciais e a perda da 

chance de conclusão e finalização da venda do fundo 

de comércio e da 'bandeira'. SENTENÇA de 

improcedência. APELAÇÃO da autora, que visa à 

anulação da sentença por privação da produção das 

provas testemunhal e pericial. REJEIÇÃO. Prova 

documental suficiente que autorizava o julgamento 

antecipado. Contrato de cinco (5) anos que foi 

rescindido regularmente, com notificação enviada antes 

do prazo de 180 dias previsto no Contrato de 
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Concessão. Improcedência bem decretada. Sentença 

mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação nº 

0038660-30.2012.8.26.0071; rel. Des. DEISE 

FAJARDO NOGUEIRA JACOT, j. em 14.02.2017).

Nota-se, portanto, a conexão entre aquelas ações 

e esta, porquanto todas se referem à mesma relação contratual, isto é, o 

contrato de concessão firmado entre a autora e a ré. Nessa conformidade, 

encontra-se preventa aquela C. Câmara, que julgou a apelação interposta 

contra a sentença de improcedência, nos termos do artigo 105 do Regimento 

Interno deste E. Tribunal:

“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, 

ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, 

terá a competência preventa para os feitos originários 

conexos e para todos os recursos, na causa principal, 

cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa 

ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou 

relação jurídica, e nos processos de execução dos 

respectivos julgado”.

Ante o exposto, não conheço do recurso e 

determino a sua redistribuição à C. 27ª Câmara de Direito Privado deste 

Tribunal.

CARLOS VON ADAMEK

Relator
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