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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRATICA 

REGISTRADO(A) SOB N° 
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'02916140* 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n° 992.05.083717-5, da Comarca de São 

Bernardo do Campo, em que é apelante SIVEL SILVA 

VEÍCULOS LIMITADA sendo apelado FORD MOTOR COMPANY 

BRASIL LTDA. 

ACORDAM, em 30a 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 

Desembargadores ANDRADE NETO (Presidente sem voto), 

ORLANDO PISTORESI E LINO MACHADO. 

São Paulo, Oi de a>fil de 2010. 
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APELANTE: SIVEL SILVA VEÍCULOS LIMITADA 
APELADA: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. 
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VOTO N° 1.644 

CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL ENTRE 
FABRICANTE E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES - RESOLUÇÃO CONTRATUAL -
PEDIDO DA CONCESSIONÁRIA DE DECLARAÇÃO 
DA CULPA DA CONCEDENTE E DE 
INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DO 
DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO ENTRE AS 
PARTES - FALÊNCIA SUPERVENIENTE DA 
CONCESSIONÁRIA - TESE PAUTADA NA 
ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO 
POR PARTE DA CONCEDENTE - REGULAR 
CONSTITUIÇÃO DE 'JOINT VENTURE' ENTRE 
FABRICANTES DE VEÍCULOS - POLÍTICA DE 
SALVAGUARDAR A INDÚSTRIA 
AUTOMOBILÍSTICA NACIONAL FRENTE À 
ENTRADA DE VEÍCULOS IMPORTADOS -
INSOLVÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE 
VEÍCULOS QUE DEVE SER ATRIBUÍDA À SUA 
PRÓPRIA GESTÃO EMPRESARIAL - RISCO DA 
ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE DA 
CONCEDENTE NÃO CARACTERIZADA 
OBSERVÂNCIA DAS LEIS N°S 8.884/94 E 6.729/79 -
AÇÃO IMPROCEDENTE - RECONVENÇÃO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA 
CONDENAR A CONCESSIONÁRIA À QUITAÇÃO 
DO SALDO DEVEDOR EM ABERTO ENTRE AS 
PARTES. 

Recurso desprovido. 

Cuida-se de tempestiva e preparada apelação (fls. 

1.937/1.943), interposta contra a respeitável sentença (fls. 1.912/1.934), 

que julgou improcedente ação declaratória e indenizatona, ajuiz-adã^ppr 

concessionária de veículos pretendendo a responsabilização da empresa ré 
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pela rescisão do contrato de concessão comercial de veículos entre as 

partes. 

Quanto ao pedido reconvencional, a sentença o 

julgou parcialmente procedente, para condenar a autora reconvinda ao 

pagamento do débito deixado em razão da paralisação de suas atividades, 

atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios legais 

contados da citação, ressalvadas as regras aplicáveis ao regime falencial 

da empresa autora. 

Irresignada, recorre a empresa autora, sob a alegação 

de que a ré Ford do Brasil Ltda. levou à quebra inúmeras empresas, ao 

descredenciar centenas de concessionárias e deixar de lançar produtos 

competitivos para a mercantilização de sua rede de representantes frente à 

sua clientela, que migrou para outras marcas. Aponta a apelante, ainda, o 

total desinteresse, por parte da ré, em estratégias em marketing, além de 

uma política de vendas dissociada da realidade do mercado e falta de 

produtos que enfrentassem os dos concorrentes. Sustenta a recorrente que 

a sentença deixou de apreciar tais fatos, reconhecidos pelo perito, bem 

como a progressiva decadência da marca Ford após a criação da 

"Autolatina", que teria privilegiado a concorrente Volkswagen e 

descapitalizado a rede de distribuidores. Por fim, a apelante conclui o seu 

relato afirmando que buscou parcelar o seu débito junto ao Banco Ford 

S/A, encaminhando diversas propostas à empresa ré, mas não recebeu 

qualquer resposta. Pugna, assim, pela procedência da ação, com o 

reconhecimento de que a ré deu causa à ruptura da relação comercial entre 

as partes. 
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Houve resposta (fls. 1.948/1.954). 

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer 

(fls. 1.964/1.975), manifestando-se pelo desprovimento do recurso. 

É O RELATÓRIO. 

O recurso não comporta provimento, e a bem 

lançada sentença proferida pelo MM. Juiz Luiz Renato Bariani Peres 

merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

Cuidam os autos de ação ajuizada por concessionária 

de veículo contra a empresa Ford do Brasil Ltda., com base na 

argumentação de que a resolução do contrato de concessão comercial 

entre as partes se deu por culpa da empresa concedente, cuja política 

desastrosa de penetração no mercado automobilístico nacional teria 

conduzido a seu estado geral de insolvência e, por conseguinte, à 

impossibilidade de cumprir o contrato. 

Relata a inicial que a partir da década de 1990, em 

um contexto de redução das restrições à importação de veículos e 

equipamentos e conseqüente aumento da concorrência, o desempenho da 

Ford do Brasil no mercado passou a despencar vertiginosamente após a 

constituição, em Io de julho de 1987, da "AUTOLATINA - Comércio, 

Negócios e Participações Ltda", joint venture" criada entre a Ford Motor 

Co. e a Volkswagen A.G., após regular aprovação pelo CADÊ - Conselho 

Administrativo de Direito Econômico. 

Segundo narra a empresa autora, ambas as pessoas 

jurídicas permaneceram com personalidades jurídic^próprias, 
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comprometendo-se a preservar as identidades das duas marcas e 

respectivas redes de distribuição. 

Ocorre que a inicial aponta a criação da "Autolatina" 

como o início de uma administração feita em primazia da fábrica 

Volkswagen, em detrimento da Ford, o que teria sido determinante para a 

gradativa perda de mercado por esta última, sentida a partir de 1994. 

Assim, a autora imputa à Autolatina a conduta de ter preterido os 

distribuidores Ford, contribuindo decisivamente para a falência das 

concessionárias. 

Além da desastrosa política comercial a cargo da 

empresa ré, a autora também lhe imputa a prática de abuso de poder 

econômico na relação comercial com as suas concessionárias, a exemplo 

das imposições de pedidos de veículos e de abusos cometidos na 

comercialização de peças e equipamentos, em afronta à Lei n. 8.884/94. A 

inicial menciona, ainda, a manutenção pela ré de uma conta-corrente dos 

créditos e débitos entre as partes, sujeita a um controle unilateral, e afirma 

que toda aquisição de veículos pela concessionária era cobrada à vista, 

mediante financiamento imediato feito pelo Banco Ford de forma 

prejudicial às concessionárias. 

Em suma, a autora pretende demonstrar que houve 

um desvirtuamento do contrato de concessão comercial, do qual foi 

vítima, sofrendo unilateralmente as conseqüências de uma política de 

mercado ruinosa por parte da ré Ford do Brasil. Por conseguinte, pretende 

seja declarada a culpa da ré pela resolução do contrato d«! concessão 
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comercial, bem como indenização pelos danos decorrentes, descritos na 

inicial. 

A ré, por sua vez, ofereceu reconvenção, 

pretendendo a condenação da autora reconvinda ao pagamento de 

indenização em decorrência da paralisação de suas atividades e ao 

pagamento da importância mantida na conta-corrente entre as partes. 

A improcedência da ação foi bem reconhecida. 

Nos autos não há prova capaz de sustentar a tese 

apresentada pela concessionária na inicial. 

O exame minucioso dos autos não permite afirmar 

que a resolução do contrato de concessão comercial decorreu de abuso do 

poder econômico por parte da ré Ford do Brasil. Não há prova do fato. 

Observe-se, inicialmente, que a criação da holding 

Autolatina - Comércio, Negócio e Participações Ltda. foi regularmente 

aprovada pelo CADÊ - Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a 

quem incumbe decidir sobre a existência de infração à ordem econômica, 

à luz dos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre 

concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e 

repressão ao abuso do poder econômico, nos termos da Lei n. 8.884/94 

(Lei Antitruste). 

O Parecer apresentado a fls. 128/152, da lavra do 

Ilustre Professor Miguel Reale, contratado pela Associação Brasileira dos 

Distribuidores Ford, concluiu, contudo, que houve desvirtuamento das 

finalidades previstas para a joint venture, ao constatar qu^ a Ford teria 
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perdido sua identidade e autonomia, em favorecimento da concoiTente 

Volkswagen. 

Em que pese o notório e sempre reconhecido saber 

jurídico do parecerista, é fato público que a criação da joint venture entre 

as duas empresas, à época da abertura econômica para o capital 

estrangeiro, foi concebida na tentativa de manter a sua competitividade 

frente aos veículos importados, salvaguardando a indústria nacional. 

Tratava-se de estratégia que tinha por finalidade beneficiar ambas as 

empresas, ao promover um intercâmbio de tecnologia entre as suas 

respectivas indústrias. 

Nesse contexto, ante a absoluta necessidade de tal 

estratégia e o inegável êxito obtido pela holding, ao garantir a 

sobrevivência de ambas as empresas no mercado, descabido se cogitar de 

qualquer espécie de culpa por parte da ré Ford pela perda de mercado 

sofrida na administração pela holding. 

Ademais, ao contrário do que faz crer a 

autora/apelante, não se pode atribuir a queda das vendas de veículos Ford 

no período unicamente à forma de administração realizada no âmbito da 

Autolatina. Evidente que o desempenho nas vendas dos veículos dependia 

dos mais diversos fatores, sobre os quais a Ford não detinha o total 

controle. 

Nesse sentido, manifestou-se o MM. 

da sentença recorrida: 
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"Por ser fato notório, sabe-se que durante o período 

da Autolatina, os veículos marca Ford mantinham 

um perfil pouco atrativo ao público jovem. Não 

obstante, a Ford efetuou lançamentos de veículos 

novos durante o período que, como qualquer outro 

tipo de produto, está sujeito à aceitação positiva ou 

negativa do mercado. " (fls. 1.926). 

Cumpre admitir que a relação que poderia se fazer 

entre a criação da Autolatina e a queda vertiginosa nas vendas não é 

matemática, como pretende a apelante. Na realidade, pode-se imputar o 

fracasso nas vendas aos mais diversos fatores, como a acirrada 

concorrência existente no setor automobilístico, a demandar constantes 

inovações tecnológicas por parte das indústrias, que nem sempre 

conseguem se manter na liderança do mercado. 

Assim, diante da incerteza e imprevisibilidade dos 

resultados, não é possível responsabilizar a empresa Ford do Brasil pela 

crise vivenciada no período, causada por fatores que fogem ao controle da 

empresa. Certamente, se o resultado obtido no período sob a 

administração da Autolatina tivesse sido positivo, a concessionária autora 

não viria a juízo questionar a criação áajoint venture. 

Diga-se, aliás, que a concessionária se coloca como 

vítima da malfadada política comercial da empresa, quando, na verdade, 

as perdas também foram sentidas pela empresa Ford, por ser a concessão 

comercial um negócio jurídico de colaboração. Não faz sentido-a tese de 

que a ré teria, deliberadamente, levado as suas concessionárms^àex^uátão^ 

APEL. N° 992.05 083717-5-SÀO BERNARDO DO CAMPO-VOTO N° 1.644-N / L / 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8 

30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 

e não há prova a ampará-la. Isso significaria trabalhar para o próprio 

fracasso. 

Em verdade, o que se conclui é que a relatada crise 

enfrentada pela apelante nas vendas dos veículos Ford insere-se no risco 

inerente a qualquer atividade comercial, nos termos em que constou do 

parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Dr. Luiz 

Antônio Forlin: 

"(...) E um mercado altamente competitivo. 

Quer sejam simples montadoras (quando se valem 

de terceiros na produção de peças e componentes do 

produto final), ou reais fabricantes de todas, ou de 

quase todas as peças que compõem o veículo, as 

empresas do ramo são de grande porte, 

(...) 

Ora, todas as marcas (da Volkswagen, da General 

Motors, da Honda, da Toyota, da Mitsubishi, da 

Renault, da Fiat, etc. etc. etc) têm determinadas 

superioridades e inferioridades. 

A RE FORD, não pode ser criticada por ter se 

mantido, ao longo de décadas, num 3o ou 4o lugar 

das vendas. Ou de ter feito parte da AUTOLATINA. 

Ou de produzir automotores que, na análise de 

entendidos, fossem inferiores a estcy-ou àquela 

Montadora" (üs. 1.969/1.970) í \ 
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Com efeito, ao pretender responsabilizar a empresa 

Ford do Brasil pela impossibilidade de cumprimento do contrato de 

concessão comercial, a apelante parece ignorar o risco inerente ao setor 

em que atua, por ela assumido quando da contratação entre as partes. 

Ademais, deferida perícia contábil para apurar a 

verdadeira causa da decadência da concessionária, o perito concluiu a fls. 

968/974 que o declínio foi fruto de uma conjunção de fatores, não 

detectados e corrigidos a tempo, destacando, entre eles, capital de giro 

incompatível com o volume dos negócios, fluxo operacional negativo, 

pessoal despreparado, entre outros. 

Conforme ressaltou o laudo pericial, a redução do 

capital de giro poderia ser remediada com a adoção de medidas como o 

aumento de capital ou o uso de recursos disponibilizados pela indústria, 

como Plano de Capitalização e o chamado Floor Pian, com juros bem 

inferiores aos de mercado. 

Depreende-se dos autos que a perícia foi taxativa ao 

analisar a contabilidade da empresa autora e detectar que desde 1988 a 

concessionária já vinha apresentando sucessivos resultados negativos, 

antes da criação da Autolatina, portanto. 

Ante tais constatações pela perícia, conclui-se que a 

falência da autora decorreu principalmente de um problema próprio de 

gestão administrativa, e não exclusivamente em razão da política 

comercial adotada pela Ford do Brasil. É escusado lembrar que a história 

poderia ser diversa, tivesse a joint venture AUTOLATINA alcançado 

pleno êxito. ^ —/ >< 
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Em relação à alegação da apelante de imposição de 

quotas mínimas para o fornecimento de veículos, observe-se que 

realmente configura prática vedada pela Lei n. 8.884/94 (Lei Antitruste), 

tendo em vista o disposto em seus artigos 20, inciso III, e 21, incisos XI e 

XXIII, e também pela Lei n. 6.729/79 (Lei Renato Ferrari), que em seu 

art. 16, inciso I, proíbe atos que vinculem o concessionário a condições de 

subordinação econômica, jurídica ou administrativa. 

A teor do disposto no art. 7o, inciso III, da referida 

lei, a quota deve ser ajustada entre o concedente e a concessionária, 

devendo corresponder à respectiva capacidade empresarial e desempenho 

de comercialização e conforme a capacidade do mercado da área 

delimitada à concessionária. 

Não obstante, ratificando o entendimento adotado 

pela sentença recorrida, tais práticas de abuso de poder econômico não 

foram comprovadas nestes autos. O perito judicial constatou, a partir da 

análise dos Planos de Ação do Distribuidor anuais, que as quotas eram 

colocadas como metas da concedente e posteriormente implementadas 

pela concessionária, tendo esta inclusive sugerido quantidades superiores. 

Na realidade, as quotas eram ajustadas entre as 

partes em proporção aos objetivos de produção da Ford do Brasil e à 

pretensão de venda da concessionária autora, em cumprimento ao art. 2o 

da Convenção da Marca Ford, de 10 de abril de 1985 (fls. 384/385). Não 

ficou demonstrada nos autos a imposição de aquisição de quotas_mínimas 

ou a alegada subordinação de venda de um bem à aquisição de outro 

("venda casada"). / • 
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Por sua vez, no que diz respeito à aquisição de 

peças, perfeitamente lícita a obrigação contratual de a concessionária 

manter em seu estabelecimento as peças necessárias para a realização de 

assistência técnica aos consumidores, por integrar o próprio objeto do 

contrato. Por fim, também não há provas nos autos do alegado aumento 

abusivo dos preços de venda da fornecedora à concessionária, reduzindo 

as margens de lucro da autora na revenda. 

Em suma, correta a sentença ao concluir que as teses 

apresentadas na inicial mostraram-se infundadas, sem apoio nas provas, e 

que a falência da autora somente a ela própria pode ser atribuída, 

inserindo-se no risco inerente ao exercício da atividade empresaria, 

afastada a responsabilidade da empresa ré. Por conseguinte, de rigor a 

improcedência da ação, bem decretada na sentença recorrida. 

Assim, reconhecida a culpa da concessionária, a 

resolução do contrato entre as partes se dá pela hipótese prevista no art. 

22, inciso III, da Lei n. 6.729/79 (Lei Renato Ferrari), em virtude de 

infração legal, assim considerada a cessação das atividades do contraente. 

A perícia realizada nos autos constatou que a 

apelante encerrou suas atividades ainda em 1996, pois naquele ano já não 

recebeu qualquer veículo, de acordo com o quadro sintético do Plano de 

Ação do Distribuidor (fls. 945/946). Na ocasião, a própria apelante 

admitiu estar passando por dificuldades financeiras e que estava se 

esforçando para quitar a dívida junto ao Banco Ford. c.onforme 

correspondência datada de 8 de maio de 1996 (fls. 478/479): \ 
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Nesse caso, como a resolução se deu pela infração 

máxima, qual seja, a cessação das atividades da concessionária, não se 

exige que a extinção do contrato tenha sido precedida da aplicação de 

penalidades gradativas, conforme previsto no §1° do art. 22 da Lei Renato 

Ferrari. Tampouco se exige a concessão de um prazo mínimo de 120 dias 

mencionado no §2°, pois a declaração de rescisão pela ré data de 17 de 

novembro de 1997, isto é, mais de um ano após a paralisação das 

atividades pela concessionária. Ao contrário do que pretende a 

autora/apelante, não havia necessidade de prazo suplementar, muito 

menos de um prazo indefinido, até que a concessionária regularizasse sua 

situação junto ao Banco Ford. 

Por fim, muito embora a apelante não ofereça 

impugnação específica à reconvenção, observe-se que a ela foi dada 

adequada solução pela sentença recorrida, que a julgou parcialmente 

procedente para condenar a autora reconvinda ao pagamento do saldo 

devedor existente na conta-corrente mantida entre as partes junto ao 

Banco Ford. 

Conforme apurado pelo laudo pericial, o crédito da 

ré soma R$ 48.268,06, em fevereiro de 1998, e a reconvinda/apelante não 

logrou demonstrar os alegados lançamentos unilaterais e sem lastro por 

parte da ré Ford do Brasil. 

A importância deve ser atualizada a partir de 

fevereiro de 1998 e acrescida de juros moratórios legais contados da 

citação, ressalvado o regime do Decreto-lei 7.661/45, e 

decretação da falência da autora. 
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Em suma, a sentença é integralmente mantida. 

sucumbenciais. 

Fica preservada a distribuição dos ônus 

osto, nega-seprovimento ao recurso. 

:DGARD/ROSA 
Relator 
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