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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0015667-86.2001.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 
LTDA, é apelado HELVETIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.

ACORDAM, em 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Declara voto 
vencedor o 2º Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO 
SHIMURA (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E PAULO 
ROBERTO DE SANTANA.

São Paulo, 13 de dezembro de 2017. 

Sebastião Flávio
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 36.804
Apelação nº 0015667-86.2001.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: Volkswagen do Brasil  Indústria de 
Veículos Automotores LTDA
Apelada: Helvétia Comércio de Automóveis LTDA

CONTRATO DE CONCESSÃO DE REVENDA DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES. Resolução deste, por iniciativa 
da concessionária, imputando culpa à fabricante pelo evento.

Ausência de comprovação de que a apontada fabricante atuava 
com o intuito de alijar a concessionária do mercado. 
Insolvência manifesta desta que foi a causa de tal sucesso.

Fabricante que não tinha a obrigação de vender a prazo à 
concessionária, uma vez estando esta inadimplente em relação 
às aquisições de unidades dada anteriormente.

Sentença que reconhece o justo motivo para que a 
concessionária desse por resolvido o contrato, com condenação 
da fabricante a indenizar por danos materiais e morais. 
Insubsistência de tal conclusão.

APELAÇÃO DE RÉ PROVIDA, COM REVERSÃO DO 
RESULTADO DO JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU.

Trata-se de ação declaratória com vistas 

ao reconhecimento do justo motivo para a 

iniciativa da autora de pôr fim ao contrato de 

concessão de comercialização de veículos 

automotores de fabricação pela ré, tendo também 

sido formulado pleito de indenização por danos 

materiais e morais e por lucros cessantes. 
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A demanda se dá sob a alegação de 

existência de deliberada conduta da ré em deixar 

de fornecer à autora mercadoria para a revenda, 

imotivadamente, embora o fizesse sob a alegação de 

falta de pagamento do preço da mercadoria já 

adquirida anteriormente, sem, no entanto, 

reconhecer que fora ela própria que deu causa a 

tal estado de coisas.

Em outros termos, foi adotada pela ré 

conduta antijurídica, seja por meio de exigência 

de preços muito acima de poder fazer frente à 

concorrência do mercado, seja também por impor a 

aquisição de outros produtos sem aceitação no 

mercado; além do mais, não cumpriu sua promessa de 

financiamento das concessionárias com dificuldades 

financeiras, e isso sem deixar de reter quantias 

em dinheiro devidas a estas. 

Tem a autora ainda que não houve recompra 

de peças obsoletas, como era dever da ré, por 

decorrência de lei.
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No dizer da autora, o propósito disso não 

era outro que pôr fim aos contratos de concessão 

com concessionárias de pouco poder aquisitivo, 

para prevalência apenas daquelas que, como 

possuidores de grande capital, pudessem fazer 

concorrência com outros fabricantes que agora 

também operavam no mercado brasileiro. 

Com isso, acrescenta a autora, as 

concessionárias sem grande capital não logravam se 

manter com lucros pequenos, ao passo que as 

concessionárias com maior capital tinham condições 

de lucrar pela maior quantidade dos negócios que 

conseguiam realizar.

Foram os pleitos parcialmente acolhidos e, 

assim, reconhecido o justo motivo para a rescisão 

do contrato de concessão, com a condenação da ré 

ao pagamento de indenização por perdas e danos 

materiais e morais; houve imposição ainda da 

obrigação de reembolso das custas do processo e 

dos honorários de advogado da parte contrária, 

estes em 20% sobre o valor da condenação.
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Constou ainda da sentença que a 

indenização por danos materiais teria correção 

monetária a partir de cada mês em que houve a 

infração contratual e juros de mora a partir da 

citação. A indenização por danos morais foi 

estipulada em valor correspondente a 50 salários 

mínimos vigentes na data da sentença e com 

correção monetária daí por diante, sendo os juros 

também calculados a contar da citação.

Apelou a ré e pugna pela reversão integral 

da conclusão de primeiro grau. Sustenta que o 

encerramento da relação contratual deveu-se à 

inadimplência da adversária, fato reportado a 

1.999, e não a conduta abusiva de sua parte com 

vistas à chamada "canibalização" das 

concessionárias de menor porte financeiro.

Tem como imaginária a alegação da apelada 

de que, por não deter grande capital, as 

concessionárias de pouco potencial econômico não 

lograriam captar fatia expressiva de mercado e daí 

o intuito da apelante de levar avante essa sua 

deliberação de alijar do mercado as 
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concessionárias que não tinham potencial econômico 

para fazer frente à concorrência. Tanto não se 

confirmou tamanha aleivosia, que a perícia levada 

a cabo não apontou indícios sugestivos de 

semelhante prática, tudo não tendo ido além de 

falta de capacidade de gestão para desincumbir-se 

a contento do contrato de concessão.

Tem ainda a ré que a sentença não se 

sustenta quanto ao suposto fato de que a autora 

seria credora dela e que, assim, não havia razão 

para a suspensão do fornecimento de mercadoria com 

base na exceção de contrato não cumprido, não se 

prestando a essa conclusão o documento de fls. 

509/510. 

Assim é que o fundo criado para propiciar 

condições de aquisição de veículos com vistas ao 

atendimento de contingências de mercado, por 

convenção entre todas as concessionárias que o 

integravam, podia ser utilizado na proporção das 

cotas de cada associada e com obrigação de 

reposição dos recursos tomados no curto prazo de 

dez dias, o que afasta a ideia de que seja a 

autora credora dela, ré, em razão de sua 
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participação nesse fundo.

De igual modo, o crédito que decorresse de 

ação para redução do valor do IPI somente seria 

devido após o trânsito em julgado da respectiva 

sentença.  

Tem a ré ao cabo que é descabida sua 

condenação a indenizar por danos morais, por 

inexistir infração contratual ou prática de 

ilícito civil, mas mero exercício do direito de 

não proporcionar a prestação a seu cargo se a 

parte contrária, tendo dever correlato e 

contemporâneo, deixa de cumprir a sua parte no 

contrato. 

Recurso regularmente processado.

É o relatório, adotado o da r. sentença 

quanto ao mais.

Hoje, nos contratos internacionais de 
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longa duração e de prestações contínuas, de regra, 

vige a cláusula "hardship", que prevê a suspensão 

do pacto para sua rediscussão, em caso de, no 

curso de sua execução, houver se tornado 

excessivamente oneroso, sem, pois, a tendência da 

tradição jurídica do direito ortodoxo para o seu 

encerramento e atribuição de culpa a uma das 

partes, com exigência de compensação pelo ilícito 

contratual.

No direito brasileiro, a caracterização da 

situação fática permissiva da incidência da 

cláusula geral conhecida "rebus sic stantibus" 

exige critérios mais rígidos, para a desvinculação 

de uma parte de obrigações assumidas que se 

tornaram onerosas em razão da alterações da 

situação de fato original imprevistas. De regra, a 

solução não tem sido outra que a ruptura de uma 

relação que não logrou se preservar, embora até já 

fosse duradoura.

A partir da entrada em vigor do novo 

Código Civil, atuam numa contratação regida pelo 

direito obrigacional os deveres anexos da 

cooperação, da boa-fé e probidade, instrumentos 
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que resguardam de resoluções abruptas os contratos 

de longa duração sempre sujeitos à variação 

constante das economias de mercado.

O caso dos autos nasceu ainda sob a égide 

de uma outra legislação e, logo, também de uma 

outra mentalidade, quando a nota marcante era a 

punição da culpa pelo fracasso da atividade 

empresarial, sem, pois, um dever paralelo de 

cooperação nas vicissitudes.

Reportam-se os estertores do contrato sob 

análise aos tempos da abertura de mercado por obra 

do Presidente Fernando Collor, com a vinda ao 

Brasil de outras montadoras, fator de grande 

concorrência entre as concessionárias de veículos 

tradicionais que já estavam com sua situação 

consolidada no mercado.

Passaram assim essas concessionárias a ter 

dificuldade de desfazer da cota de aquisição a que 

se achavam obrigadas e, sem mecanismos da área de 

marketing eficientes para vencer a concorrência, 

acabaram muitas em crise econômica severa, não 
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tardando a falência de muitas. 

Logicamente que a autora, para o 

ajuizamento da ação sob exame, não teve outra 

opção que se apegar em minúcias, quinquilharias 

jurídicas, em verdade, na tentativa de identificar 

uma possível culpa da parceira negocial, quando 

esta de fato inexistia, ao menos segundo os 

padrões do direito obrigacional ortodoxo, e tudo 

sem poder afirmar que faltasse da parte desta a 

cooperação na tentativa de pôr aquela a salvo da 

inevitável derrocada, porém vã.

É certo que, sensível aos fenômenos do 

capitalismo moderno, o legislador editou a chamada 

"Lei Ferrari", a qual, se não deixou de fixar 

parâmetros destinados à proteção do 

concessionário, porém não deve ser vista como 

norma de caráter protetor do concessionário, 

antes, deve ser entendida mais como voltada à 

regulação de um mercado específico.

Desse modo, sobrepaira nessa relação 

contratual a prevalência da autonomia da vontade, 
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pura, que assim deve ser decisiva na interpretação 

de uma relação conflituosa, sem predominância de 

presunções que se assentem na condição de 

fragilidade de uma das partes. 

O aspecto importante dessa legislação é o 

de inibir o encerramento da contratação abrupto do 

contrato de concessão, que se dá de modo 

escalonado segundo critérios previamente 

estabelecidos e também permitindo a indenização 

pelos investimentos feitos.

Na doutrina já há manifestações no sentido 

de que o direito positivo atual não pode mais 

conviver com a potestatividade irrestrita que é 

peculiar da manifestação ortodoxa da autonomia da 

vontade, ao menos nas relações contratuais de 

trato sucessivo e de longa duração.

Entretanto, não pode essa norma implicar 

proteção desmedida ao que não logra desincumbir-se 

daquilo que razoavelmente lhe é exigível e que foi 

previamente estimado como possível. Com isso, não 

pode uma parte pretender fazer prevalecer 
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prerrogativas processuais, como seria o caso de 

inversão do ônus de provas e de interpretação da 

dúvida em seu favor.

Pela prova colhida nos autos, que deve ser 

analisada segundo os padrões ortodoxos do direito, 

por ausência de demonstração cabal de que o 

insucesso empresarial da concessionária-autora 

decorreu de intenção deliberada da fabricante de 

veículos, a ré, de levar esta à insolvência, a 

improcedência dos pleitos objeto da petição 

inicial é inequívoca. 

Não há a menor evidência, ainda que 

meramente indiciária, de existência de adoção de 

estratégia de mercado diversa da convencional. 

Visível é que tudo o que se passou entre as partes 

foi apenas a decorrência de uma dinâmica de 

mercado que se fazia bem visível na ocasião dos 

fatos, que era a abertura de mercado brasileiro a 

outras fabricantes de veículo, de modo que 

iniludivelmente esse fenômeno é o que constituiu 

verdadeiramente a causa da insolvência da autora 

e, com ela, a ruptura do contrato de concessão em 

análise, de sua própria iniciativa inclusive, por 
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já não mais poder levar avante sua atividade 

empresarial, particularmente por falta de crédito 

no mercado e abrupta queda nas revendas.  

Nos autos, seja pela própria manifestação 

das partes, seja pelo resultado ofertado pela 

prova pericial, é evidenciado que, por 

dificuldades financeiras, não lograva a autora 

quitar seus débitos para com a ré pelas aquisições 

de unidades feitas, e foi fato dessa ordem que 

levou esta, em dado momento, a não viabilizar 

pedido de compra, salvo se o pagamento do preço 

fosse à vista.

Não se pode ver nisso ilícito contratual, 

mas o exercício regular de direito, conhecido como 

"exceção de contrato não cumprido", ou, em outros 

termos, ninguém é obrigado a cumprir sua parte num 

contrato, se a outra não cumpre a sua e se trata 

de prestações interdependentes.

Verificada a inadimplência já contumaz da 

concessionária, era evidente que a fabricante de 

veículos não poderia estar obrigada a fornecer 
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veículos à revenda, e essa situação de fato é 

incontroversa nos autos, sendo, aliás, o que se 

extrai dos próprios termos da petição inicial e 

com ampla confirmação na prova pericial.

Inegavelmente, a concessionária de 

veículos já se encontrava em franca derrocada 

financeira, tanto que sequer pôde ofertar ao 

perito os livros obrigatórios de seus registros 

contábeis para verificação pericial, fato que leva 

á irrefutável conclusão de que sequer mantinha em 

ordem a sua contabilidade e de que seus negócios 

já estavam à deriva.

Tanto a fabricante de veículos não tinha o 

intuito de criar estratégias maliciosas para 

lograr a incursão da adversária em inadimplemento 

contratual, para com isso de poder pôr fim ao 

relacionamento entre ambas, que veio a conceder a 

esta o parcelamento de débito para com ela, em dez 

vezes, apenas não tendo havido interesse nisso por 

parte desta. E não foi por outra razão que, a 

partir de então, como seria legítimo exigir, 

somente mediante pagamento à vista seriam 

atendidos os pedidos de compra e venda que a 
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concessionária de veículos fizesse.

Esse contexto é suficiente para a 

revelação de inexistência de conduta da ré com 

intuito de causar danos à parceira econômica.

Em absoluto, pode-se falar, como fez a 

sentença, em crédito na ocasião a favor da 

concessionária de veículos não disponibilizado 

pela fabricante de veículos. 

O que existia na realidade seria ainda um 

crédito sob condição, decorrente de restituição de 

soma em dinheiro por pagamento de imposto 

antecipadamente que a Justiça proclamara indevido, 

mas que ainda não podia, na ocasião, ser 

disponibilizada aos concessionários, por poder a 

questão ser alvo de ação rescisória. Cumpria assim 

haver o transcurso do prazo decadencial, e essa 

cautela não era sem razoabilidade nas 

circunstâncias do caso. 

É evidente por outro lado que o saque de 
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dinheiro em fundo comum dos concessionários 

administrado pela fabricante de veículos não era 

infinito, de sorte que cada um dos concessionários 

não fosse livre para sacar o quanto lhe 

aprouvesse, até porque, seguramente, isso deveria 

forçosamente estar atrelado a um critério mínimo 

de justiça que estabelecesse proporção entre o 

montante existente e a cota de cada 

concessionário. 

Esses valores sacados era para aquisição à 

vista e deveriam ser repostos à conta do fundo em 

dez dias, fato que, esclareça-se, não é 

controvertido nos autos e que está em conformidade 

com a própria natureza do negócio. E se houve 

pequena alteração futura no critério de saque com 

a adoção do Fundo Alfa, porém isso não implicou em 

absoluto a alteração de sua natureza.

Somente uma prova de natureza técnica 

teria o condão de afirmar que a não utilização do 

fundo comum pela concessionária de veículo em 

condições em que era lícito fazê-lo decorrera de 

culpa da fabricante de veículos.
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É evidente por outro lado que não 

constituiria infração contratual da parte da 

fabricante de veículos a não dedução dos descontos 

nas vendas pelas concessionárias, em relação ao 

recolhimento prévio do IPI, porque tal não era 

permitido pela legislação tributária e assim não 

lhe poderia exigir que o fizesse por sua conta e 

risco, até porque se sujeitaria a severas sanções 

tributárias.

Mesmo tendo a fabricante de veículos 

tomado a iniciativa de ajuizar ações com vistas a 

essa redução da base de cálculo de tributo, 

certamente que só seria possível ter como crédito 

líquido e certo das concessionárias após vencido o 

prazo para a ação rescisória.

Não deixa de surpreender a alegação da 

concessionária de veículos de existência de 

manobra da fabricante com vistas a alijá-la do 

mercado, se a perícia aponta a fls. 513 que, entre 

os exercícios de 1995 a 1999, seus balanços 

apresentavam resultados negativos, ou seja, 

amargava severos prejuízos, tudo a indicar, pois, 
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uma administração que não estava à altura de 

sobrepor à nova realidade do mercado de automóveis 

no Brasil. 

Não se pode falar no caso de ausência do 

procedimento prévio de aplicação de penalidades 

gradativas, como é exigência da Lei Ferrari, até 

porque o grau e natureza das infrações contratuais 

praticadas pela concessionária de veículos já era 

suficiente para autorizar de plano as providências 

adotadas, como a de somente liberar vendas 

mediante pagamento à vista, uma vez que era 

contumaz a inadimplência da compradora.

Por certo que não é dado exigir à 

fabricante veículos que, diante de um quadro de 

aumento de dívida já existente e não regularmente 

paga, continuasse a manter o contrato, até porque 

o resultado final não deixaria de ser outro que o 

prejuízo inevitável, se, como já foi salientado, 

por quase cinco anos seguidos e antecedentes ao 

término do contrato de concessão, apresentou 

balanços negativos.
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Não se perca de vista que inexistiu 

negativa de venda de produtos à concessionária de 

veículos, mas apenas que isso não fosse a prazo, o 

que leva à conclusão de que esta poderia contar 

com mútuo de dinheiro junto à rede bancária 

convencional, e se disso não se valeu, só pode ser 

pela razão de já não ter crédito na praça. 

O egrégio Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, na apelação cível nº 1383 MS 20121.001383-

9, relator Março André Nogueira Hanson, teve essa 

mesma orientação a respeito de questão com o mesmo 

conteúdo da que ora discutida: 

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C.C. 

DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA  CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE VENDA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES. RESCISÃO IMPOSTA PELA 

CONCEDENTE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DO 

CONTRATO E CONVENÇÕES. NATUREZA JURÍDICA 

DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

PRESUMIR LESÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DESTAS CIRCUNSTÂNCIAS. 

INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO POR 
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PARTE DA CONCEDENTE. AUSÊNCIA DE CULPA 

EXCLUSIVA DA MONTADORA. COAÇÃO  NÃO 

COMPROVADA. IMPOSIÇÃO DE SIMULAÇÃO  

INDEMONSTRADA. RESCISÃO LEGITIMAMENTE 

OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.

 I. O contrato de concessão para venda de 

automóveis é de natureza estritamente 

empresarial, tipificado na Lei Ferrari 

(Lei nº 6.729/1979), onde estabelece, de 

forma genérica, os direitos e obrigações 

tanto do concedente quanto do 

concessionário, estabelecendo o 

regramento mínimo a ser observado pelas 

pessoas jurídicas interessadas em 

empreender neste ramo. 

II. Inexistindo prova da hipossuficiência 

da concessionária frente à concedente, 

não se justifica presumir a ocorrência da 

lesão ou da onerosidade excessiva.

III. Se a concessionária ao longo dos 

anos optou por aderir a financiamentos e 

outros contratos bancários para 

operacionalizar a atividade empresarial, 

em vez de o fazer com recursos próprios, 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/109263/lei-6729-79
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há de arcar com as consequências de 

eventual insucesso sem imputar a prática 

de lesão à concedente, já que a assunção 

dos riscos econômicos é imanente à 

própria Teoria de Empresa.

IV. Apesar de o contrato de concessão 

empresarial consubstanciar verdadeira 

avença de execução continuada, 

inexistindo prova de que tenha existido 

acontecimento imprevisível e 

extraordinário, não há como reconhecer a 

ocorrência de onerosidade excessiva.

V. Se a conduta da concedente pautou-se 

pela estrita observância dos limites 

econômicos e sociais de seu direito, sem 

excessos indevidos ou quebra da boa-fé e 

dos bons costumes, não se há de falar em 

abuso de direito passível de ensejar uma 

indenização.

VI. Com base no exceptio non adimpleti 

contractus, a concedente não comete 

infração contratual ao negar eventuais 

pedidos se, à época destes, a 

concessionária solicitante encontrava-se 

inadimplente com o pagamento de 

obrigações financeiras assumidas 

anteriormente.
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VII. Se o mal impelido à concessionária 

pela concedente foi justo e encontrava-se 

lastreado em lei, descaracterizada está a 

prática de coação.

VIII. Se os contratos acessórios firmados 

pela concessionária eram benéficos e de 

assunção facultativa, é de se concluir 

que a contratação foi motivada pelas 

facilidades, pelo que não se pode 

reconhecer a prática de coação por parte 

da concedente, nem imposição de 

simulação.

IX. Não logrando a concessionária êxito 

em comprovar o fato constitutivo do 

direito de declarar a nulidade da 

rescisão do contrato de concessão e, por 

conseguinte, decretar a rescisão por 

justa causa, com a anulação dos contratos 

acessórios e condenação da concedente no 

pagamento das perdas e danos, manter a 

sentença que desacolheu a pretensão 

inicial é medida de rigor." 

No que tange à contratação de novas 

concessões, além de encontrar-se autorizada pelo 
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art. 6º da Lei Ferrari, inexiste qualquer 

elemento de convicção nos autos que comprove a 

concedente se valeu de tal cláusula para impor à 

apelada concorrência deletéria e desleal e que 

isso teria implicado a ruína de suas atividades.

Impõe-se com isso a reversão da conclusão 

de primeiro grau, com o que são julgados 

improcedentes os pleitos da autora, também 

invertidos os ônus da sucumbência nas mesmas bases 

fixadas na sentença. 

Em face do exposto, dou provimento ao 

recurso.

Sebastião Flávio

Relator
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Voto nº 28395
Apelação nº 0015667-86.2001.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Volkswagen do Brasil Industria de Veiculos Automotores Ltda 
Apelado: Helvetia Comercio de Automoveis Ltda

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR

VOTO Nº: 28395 
APEL.Nº: 0015667-86.2001.8.26.0100 
COMARCA: São Paulo (33ª Vara Cível Central)
APTE.  : “Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.” (ré)
APDA.  : “Helvetia Comércio de Automóveis Ltda.” (autora)

1. Trata-se de ação declaratória de rescisão indireta de contrato de 
concessão comercial c.c. indenização por danos materiais e morais (fls. 31/35), julgada 
parcialmente procedente (fl. 1053). 

2. A questão controvertida básica é essa: a ré montadora adotou 
medidas que tornaram inviáveis a execução do contrato de concessão comercial, sendo 
responsável pela sua rescisão indireta? (fl. 808).

A resposta a essa indagação é negativa.
Depois do exame das provas coligidas aos autos, há de se admitir 

que não ficou comprovado, de modo suficiente, que o insucesso empresarial da 
concessionária autora tivesse resultado de intenção deliberada da ré montadora de levá-
la à insolvência.

Como bem ressaltado no voto do eminente desembargador 
relator:

“(...) Visível é que tudo o que se passou entre as partes foi apenas 
a decorrência de uma dinâmica de mercado que se fazia bem 
visível na ocasião dos fatos, que era a abertura de mercado 
brasileiro a outras fabricantes de veículo, de modo que 
iniludivelmente esse fenômeno é o que constituiu 
verdadeiramente a causa da insolvência da autora e, com ela, a 
ruptura do contrato de concessão em análise, de sua própria 
iniciativa inclusive, por já não mais poder levar avante sua 
atividade empresarial, particularmente por falta de crédito no 
mercado e abrupta queda nas revendas”.
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3. Nessas condições, também dou provimento à apelação da ré 
montadora (fls. 1071/1094), a fim de reformar a sentença impugnada (fls. 1047/1053), 
julgando a aludida ação improcedente.

São Paulo, 13 de dezembro de 2017.

JOSÉ MARCOS MARRONE
Segundo desembargador



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes 
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inicial
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final
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1 23 Acórdãos 
Eletrônicos

SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO 77BB4D5
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Para conferir o original acesse o site: 
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