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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2177525-42.2017.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é 
agravante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, é agravado 
DISTRIBUIDORA AUTOMOTOR LTDA - EPP.

ACORDAM, em 26ª 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 FELIPE 
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E BONILHA FILHO.

São Paulo, 9 de novembro de 2017. 

FELIPE FERREIRA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Comarca: São Bernardo do Campo – 3ª Vara Cível  
Agte.  : Ford Motor Company Brasil Ltda.
Agda. : Distribuidora Automotor Ltda - EPP
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 13/09/2017

VOTO Nº 40.283

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
CAUTELAR. LIMINAR. CONCESSIONÁRIA E 
DISTRIBUIÇÃO. Ante elementos que evidenciam a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco 
ao resultado útil do processo fica demonstrada a 
possibilidade da concessão da medida cautelar. 
Inteligência do art. 300 do CPC. Decisão mantida. 
Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento contra a r. 
decisão copiada às fls. 408/410 integrada às fls. 694/695, que em ação  
cautelar acolheu os Embargos de Declaração, concedendo a medida 
liminar, a fim de manter a vigência do contrato até a data de 17 de 
dezembro de 2017.

Pleiteia a agravante a reforma da decisão 
alegando, em síntese, que a liminar fora deferida sem sua oitiva, 
baseando-se na falsa urgência da agravada. Aduz que é inviável a 
manutenção forçada do contrato. Sustenta que houve grave e reiterado 
inadimplemento por parte da agravada, consubstanciado na existência de 
débitos junto ao programa FAV desde 2014, solicitar veículos sem adquiri-
los posteriormente, falta de participação no mercado e baixo nível de 
vendas. Sustenta que enviou notificação à agravada sobre a resolução do 
contrato em 10 de agosto de 2015, concedendo o prazo de 120 dias para 
o fim das atividades e, apenas no fim deste prazo a demanda fora 
ajuizada. Argumenta que não há risco de dano irreparável à agravada, ao 
passo que em seu desfavor há enorme risco, que injustamente perde 
faturamento e projeção. Aduz estar presente o fumus boni iuris e o 
periculum in mora. Tece comentários acerca do inadimplemento da 
agravada, bem como do adimplemento de suas obrigações. Requer a 
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concessão de liminar, a fim de revogar a tutela concedida e, ao final, o 
provimento do recurso.

Relegada a apreciação da questão ao 
momento posterior à apresentação da contraminuta, conforme decisão de 
fls. 752, e apresentada a peça de defesa, encontra-se o recurso em 
termos de julgamento.

É o relatório.

O recurso não merece prosperar, devendo ser 
mantida a r. decisão agravada que com total acerto, decidiu a questão 
nestes termos: 

“(...) 

DECIDO.

A apresentação da notificação de fls. 25/43 figura como 
prova inequívoca da rescisão operada pela FORD MOTOR 
COMPANY BRASIL LTDA.
É inegável a notoriedade dos fatos na cidade de Três 
Passos/RS envolvendo o encerramento do contrato de 
concessão a ensejar eventual paralisação da empresa, 
impossibilitando-a de cumprir suas obrigações, além de se 
cogitar da despedida de diversos funcionários, com o 
comprometimento do sustento de mais de dezenas de 
pessoas (art. 334, I, do CPC).
Evidente, portanto, o grave impacto social provocado pela 
ruptura contratual.
Nesse contexto, há fundado o receio de dano irreparável à 
empresa DISTRIBUIDORA AUTOMOTOR LTDA, cuja 
significativa importância não pode ser comprometida em 
decisão de cognição sumária, sendo necessário sua 
resolução dentro do contraditório, respeitado o devido 
processo legal, com a cognição exauriente.
O perigo da demora está relacionado ao exíguo prazo (120 
dias) da notificação extrajudicial, a toda evidência inviável 
para propiciar discussão sobre a nulidade da resolução 
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contratual. Nesse particular, cumpre dizer que o § 2º, do art. 
22 da Lei Ferrari, estipula o prazo mínimo de 120 dias para 
a resolução dos contratos de concessão comercial, visando 
proteger o concessionário, inexistindo, por outro lado, 
disposição legal a vedar sua dilatação.
Isto posto, CONCEDO PROVIDÊNCIA DE NATUREZA 
CAUTELAR, determinando (i) a manutenção das relação 
contratuais pactuadas entre as partes, sobretudo 
relacionadas à serviço, revenda e concessão exclusiva dos 
produtos FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., dentre 
eles o fornecimento de veículos, peças e acessórios; e (ii) a 
abstenção de qualquer ato impeditivo do pleno exercício da 
concessão, inclusive no tocante aos controles eletrônicos 
internos e necessários para o desempenho das atividades 
da empresa autora, sob pena de incidência de multa diária 
de 10 salários mínios, por dia de descumprimento da 
presente ordem, firme no art. 461, do CPC.” (Fls. 408/410)

Tal decisão fora complementada pelo 
pronunciamento de fls. 694/695, que assim dispôs:

“(...) Diante desse quadro, ACOLHO o embargos de 
declaração para o efeito de sanar a omissão apontada, a fim 
de que se determine o prazo de cinco anos para a vigência 
da liminar, contado da data da celebração do contrato. Os 
efeitos perdurarão, portanto, até 17/12/2017.”

Com efeito, o Código de Processo Civil de 
2015 rege atualmente a matéria objeto deste recurso por meio das 
disposições contidas no art. 300 do CPC, sendo expresso ao estabelecer 
que:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 
houver elementos que evidenciem a probabilidade do 
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
processo." (g.n)

A probabilidade do direito para a concessão da 
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tutela antecipada é aquela que, em virtude das provas apresentadas, traz 
elementos para que o juiz se convença da possibilidade daquele direito 
somado ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo para 
que não torne a espera prejudicada ou imprestável. 

Neste sentido nos ensina o professor Daniel 
Amorim Assumpção Neves (in Novo Código de Processo Civil 
Comentado, ed. JusPodivm, 2016) o seguinte: 

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de 
probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do 
direito da parte, mas uma aparência de que esse direito 
existia. É consequência natural da cognição sumária 
realizada pelo juiz da concessão dessa espécie de 
tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos 
de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, 
mas na mera aparência  ou probabilidade  do direito 
existir.” (Fls. 461).

(...) Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para 
a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se 
o convencimento do juiz da existência de elementos que 
evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra 
qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma 
probabilidade de o direito existir suficiente para a 
concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses 
capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma 
cognição sumária, a conceder a tutela de urgência 
pretendida. É natural que o convencimento do juiz para 
a concessão da tutela de urgência passa pela parte 
fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao 
caso concreto em favor da parte se estiver convencido, 
ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das 
alegações de fato da parte.” (Fls. 476).

Analisando detidamente os autos, verifica-se 
que as partes discutem a existência de inadimplemento que teria gerado 
a notificação de rescisão do contrato. 
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Considerando a controvérsia existente, resta 
evidenciado que será necessário o deslinde da causa para sua completa 
compreensão logo, de rigor a manutenção da tutela concedida.

Desse modo, havendo probabilidade do direito 
alegado pela autora e sendo evidente o perigo de dano irreparável ou de 
difícil reparação, pela descontinuidade imediata das atividades ante a 
rescisão do contrato ora discutido, correta se mostra a concessão da 
medida concedida. 

Assim, nenhum reparo merece a r. decisão que 
concedeu a medida cautelar. 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

FELIPE FERREIRA
Relator

Assinatura Eletrônica  
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