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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0125218-25.2006.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OLYMPIA 
AUTOMÓVEIS LTDA, são apelados RENAULT DO BRASIL S/A e RENAULT DO 
BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

ACORDAM, em 28ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos agravos retidos e deram 
provimento ao recurso de apelação, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa 
e anular a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores DIMAS 
RUBENS FONSECA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.

São Paulo, 17 de abril de 2018. 

Cesar Lacerda
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 31.572
APELAÇÃO Nº 0125218-25.2006.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: OLYMPIA AUTOMÓVEIS LTDA 
APELADOS: RENAULT DO BRASIL S/A E RENAULT DO BRASIL 
COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA 
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: CELINA DIETRICH E 
TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO

Bem móvel. Contrato de concessão comercial. Ação 
de rescisão contratual cumulada com pedidos de 
obrigação de fazer e indenização por danos materiais 
e morais.

Agravos retidos. Preliminares de inépcia da 
inicial e ilegitimidade passiva bem rejeitadas. 
Limitação do âmbito da prova pericial que não 
prevaleceu, porquanto formulados pela 
autora/agravante quesitos que a extrapolaram, os 
quais foram respondidos pelo perito. Impugnação a 
parte dos quesitos formulados pela autora rejeitada. 
Análise da pertinência e abrangência dos quesitos 
corretamente relegada para a sentença.

Nulidade da sentença. Ocorrência. A 
ausência de juntada das alegações finais 
protocolizadas tempestivamente pela parte configura 
cerceamento de defesa, além de conferir tratamento 
não isonômico entre as partes.

Agravos retidos não providos; apelo 
provido, para anular a sentença.

Concessionária de automóveis apela 

da respeitável sentença de fls. 3.447/3.463, cujo relatório se adota, que 

julgou improcedente a ação de rescisão contratual cumulada com pedidos 

de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais por ela 

movida em face de Renault do Brasil Comércio e Participações Ltda. e 

Renault do Brasil S/A.

A apelante sustenta, preliminarmente, 
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nulidade da sentença em virtude de cerceamento de defesa. Ainda em sede 

preliminar, a recorrente reitera o agravo retido interposto contra a decisão 

que delimitou o objeto da perícia contábil. No mérito, alega, em síntese, 

que: a) as apeladas criaram cobranças não previstas no contrato de 

concessão, inovações que causaram desequilíbrio contratual, pois 

impuseram à apelante a participação nos custos com propaganda, serviço 

de atendimento ao consumidor e o serviço “Renault Assistance”, em 

montante que não pôde sequer ser apurado pela perícia porque as 

recorridas ardilosamente incineraram documentos relacionados ao ajuste, 

medida que afirma ser injustificada e caracterizadora de má-fé e confissão 

ficta, pois elas tinham conhecimento inequívoco da demanda desde junho 

de 2006; b) restou comprovada a prática de concorrência desleal, ante a 

autorização de venda de veículos Renault novos por concessionárias Ford e 

Fiat, sem padronização da marca Renault; c) as demandadas trataram suas 

concessionárias de forma desigual, conduta vedada pela Lei nº 6.729/79, 

pois praticaram três preços diferentes de venda e concederam bonificações 

de forma subjetiva, a quem e quando lhes era conveniente; d) as apeladas 

se ingeriram nos negócios da apelante, pois aquelas determinaram o 

aumento do capital social desta, o aporte de mais recursos e a abertura de 

três filiais, mesmo com os prejuízos experimentados pela recorrente entre 

2000 e 2003; e) as recorridas não restituíram o PIS/COFINS indevidamente 

retido; f) as apeladas descumprem a Lei Ferrari ao notificarem as 

concessionárias quanto à rescisão do contrato de concessão e, 

posteriormente, recusarem-se a pagar a indenização prevista no art. 24 de 

referida norma, acenando com culpa destas.

Recurso regularmente processado, 

com resposta (fls. 3.533/3.555), em que as recorridas reiteram os agravos 
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retidos por elas interpostos contra as decisões saneadora e de rejeição da 

impugnação a parte dos quesitos formulados pela autora.

Inicialmente distribuído a esta 28ª 

Câmara de Direito Privado, o recurso não foi conhecido e determinada sua 

redistribuição a uma das câmaras integrantes da segunda subseção da 

Seção de Direito Privado deste Tribunal (fls. 3.561/3.564). O apelo foi, 

então, redistribuído à Colenda 14ª Câmara daquela subseção, que suscitou 

conflito de competência (fls. 3.576/3.580), sobrevindo decisão do Grupo 

Especial da Seção de Direito Privado, que declarou competente a câmara 

suscitada (fls. 3.591/3.595).

É o relatório.

Inicialmente, conhece-se do agravo 

retido interposto a fls. 2.616/2.623 pelas rés, para negar-lhe provimento, 

porquanto decidida com inequívoco acerto a matéria preliminar suscitada 

pelas agravantes.

Com efeito, a petição inicial se 

reveste dos requisitos previstos no art. 282 do Código de Processo Civil de 

1973, vigente à época da propositura da ação, e encerra todos os elementos 

necessários ao exercício da ampla defesa, não lhe faltando pedido ou causa 

de pedir nem, tampouco, conclusão lógica a partir da narração dos fatos.

Quanto à preliminar de ilegitimidade 

passiva, melhor sorte não socorre as rés/agravantes, pois a autora imputa 

àquelas responsabilidade pelos prejuízos que sustenta ter experimentado 

em razão do atraso da transportadora na entrega dos veículos e pela 

cobrança de juros efetuada pela instituição financeira do Grupo Renault, de 

modo que a questão se insere no mérito da demanda.

Igualmente, não comporta 
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provimento o agravo retido interposto pela autora (fls. 2.638/2.640) contra 

a decisão que limitou o âmbito da prova pericial contábil à apuração de seu 

quadro financeiro “no início, durante e ao final do contrato 

de concessão, nos termos dos quesitos que serão formulados 

por ambas as partes” (fls. 2.628), eis que tal limitação não prevaleceu, 

porquanto formulados pela autora/agravante quesitos que a extrapolaram, 

os quais foram respondidos pelo perito.

O inconformismo manifestado no 

segundo agravo retido interposto pelas rés (fls. 2.683/2.686) também é 

desarrazoado, pois, como bem observou a i. Magistrada de primeiro grau, 

“a pertinência dos quesitos formulados pelas partes e sua 

abrangência será apreciada na sentença, conforme as 

respostas periciais” (fls. 2.679).

Superados os agravos retidos, 

respeitada a convicção da i. Magistrada sentenciante e embora se lamente o 

lapso temporal decorrido desde a distribuição deste recurso devido à 

discussão acerca da subseção competente para apreciá-lo, tem-se que a 

preliminar de cerceamento de defesa merece acolhida.

Cuidando-se de processo físico, a 

utilização do protocolo integrado é faculdade conferida à parte e destinada 

a facilitar o acesso à Justiça, de modo que a apelante não estava obrigada a 

protocolizar suas alegações finais diretamente na vara onde tramita o feito.

Importa registrar que nem mesmo as 

apeladas protocolizaram suas alegações finais diretamente na 15ª Vara 

Cível, conforme se extrai da chancela constante de fls. 3.421 e datada de 

21.01.2015, tanto que há outro protocolo, esse de referida vara, datado de 

22.01.2015.
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Não se conhece o motivo que obstou 

a juntada das alegações finais protocolizadas tempestivamente pela 

recorrente, eis que da cópia colacionada a fls. 3.472/3.482, constam 

endereçamento e número do processo corretos.

De qualquer forma, não há como 

negar o prejuízo experimentado pela parte autora, que, após o trâmite 

processual por quase nove anos, com extensa produção de prova 

documental e pericial coligida em dezessete volumes de autos, não teve 

suas razões finais analisadas pela julgadora de primeiro grau, ao passo que 

as alegações finais das apeladas foram juntadas antes do sentenciamento do 

feito e, portanto, submetidas ao exame da Magistrada.

Trata-se de peça processual cuja 

finalidade é influir no convencimento do julgador, de modo que a não 

juntada da petição apresentada tempestivamente viola os princípios da 

ampla defesa e do contraditório, além de conferir tratamento não 

isonômico entre as partes.

Em face desse contexto, a anulação 

da sentença impõe-se como medida de rigor.

Diante do exposto, nega-se 

provimento aos agravos retidos e dá-se provimento ao recurso de apelação, 

para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença.

CESAR LACERDA
Relator
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