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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA 

REGISTRADO(A) SOB N° 

A C Ó R D Ã O i mil um mi mi um um mu mu mi nu 
*03864188* 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n° 0020195-61.2003.8.26.0564, da Comarca de 

São Bernardo do Campo, em que é apelante VEMAPE 

VEÍCULOS MAQUINAS E PEÇAS S/A E OUTROS, é apelado 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. 

ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, M.V., 

VENCIDO O RELATOR, QUE DESPROVIA E DECLARARÁ VOTO. 

ACÓRDÃO COM A REVISORA.", de conformidade com o voto 

do(a) Relator(a), que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores BERENICE MARCONDES CÉSAR, vencedor, 

CAMPOS PETRONI, vencido, GILBERTO LEME (Presidente). 

São Paulo, 5 de^-AsAerairo de 2013. 

BERENICE MARCONDES CÉSAR 
RELATORA DESIGNADA 
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Apelação com Revisão n° 0020195-61.2003.8.26.0564 

Apelantes/Autores: VEÍCULOS MÁQUINAS E PEÇAS S/A -

VEMAPE; MÁRCIO VENÍCIO VILELA REIS; 

JOSÉ ALFREDO REIS; MÁRCIO LÚCIO 

VILELA REIS 

Apelada/Ré: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA 

MM. Juiz de Direito: Luiz Fernando Pinto Arcuri 

Comarca de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível 

Voto n° 13206 

CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL DE 

VEÍCULOS - resolução unilateral do contrato pela 

concedente por falta da concessionária - exegese do artigo 

22, III, § Io, da Lei 6729/79 e Convenção da Marca -

resolução motivada deve ser precedida de penalidades 

gradativas - a não aplicação das penalidades gradativas, 

responde a concedente por perdas e danos da 

concessionária - RECURSO DA AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO. 

Adotando o relatório do voto n° 

19.910, do d. Des. CAMPOS PETRONI, com a devida vênia, divirjo para 

julgar parcialmente procedente a ação. 

Trata-se de recurso de apelação 

tirado contra r. sentença de improcedência da ação de indenização 
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ajuizada por VEÍCULOS MÁQUINAS E PEÇAS S/A - VEMAPE; MÁRCIO 

VENÍCIO VILELA REIS; JOSÉ ALFREDO REIS; MÁRCIO LÚCIO VILELA 

REIS contra FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA condenando os 

Autores ao pagamento das verbas da sucumbência. 

Inconformados os Autores 

interpuseram recurso de apelação (fls. 3128/3149) atribuindo à Ré a culpa 

pela rescisão do contrato, e requerendo o acolhimento integral dos 

pedidos iniciais. A Ré não apresentou contrarrazões (fls. 3156). 

O recurso foi regularmente 

processado. 

É o relatório. 

Trata-se de apelação interposta 

contra r. sentença que julgou improcedente a ação indenizatória, na 

medida em que a coautora Veículos Máquina e Peças S.A. - VEMAPE 

teria dado causa à rescisão motivada do contrato (de concessão 

comercial entre fabricante e distribuidora de veículos), e condenou a 

Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 5.000,00, nos 

termos do art. 20, § 4o, do CPC. 

Na petição inicial, os Autores 

alegaram em síntese, que o desentendimento entre as partes iniciou em 

13.MAR.1998, quando a Ré notificou a coautora VEÍCULOS MÁQUINAS 

E PEÇAS S/A - VEMAPE, atribuindo-lhe os seguintes fatos: "a) não 

retirava veículos desde de dezembro de 1997, sendo que o último pedido 

teria sido feito em janeiro de 1998, sem a efetiva retirada; b) não 

apresentava relatórios de posição econômico-financeira desde outubro de 

1997; além de não atender ao índice de fidelidade na compra de tais 

mercadorias; d) não dispunha de pessoal suficiente treinado, bem como 

Apelação com Revisão n° 0020195-61.2003.8.26.0564 IdDnf C^k\ 
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de ferramental e equipamentos adequados à devida prestação de 

serviços de assistência técnica. Conciuindo a aludida correspondência 

afirmou que o suposto descumprimento contratual estava ocasionando 

perda de penetração dos produtos FORD em sua área de atuação 

(região do município de Três Pontas/MG) e danos à imagem e reputação 

da marca, o que é de todo inverídico (...)". A Coautora notificou a Ré, 

em 25.MAI. 1998, "(..) esclarecendo todos os pontos questionados (...)", e 

também em 07.AGO.1998. As partes através de seus representantes 

realizaram uma reunião na cidade de Belo Horizonte, e sob pressão da 

Ré estabeleceram: "que a VEMAPE deveria integralizar seu capital social 

até os patamares de R$ 250.000,00, dentro do prazo máximo de seis 

meses a contar da data da reunião; disponibilizar linha de crédito de R$ 

550.000,00 para faturamento de unidades; ter um objetivo mensal de 

atacado e varejo de 15 unidades (...); cumprir os objetivos mensais de 

compra e venda de peças determinadas pela Ré; assinar o contrato de 

Programa de Serviço Social Total; e participar do projeto de atualização 

de identificação da marca". A Ré notificou a Coautora, em 17.NOV.1999, 

rescindindo unilateralmente o contrato pelos seguintes motivos: (i) por 

falta de regularização de pedidos, alegando os Autores que a Ré 

pretendia que a Coautora adquirisse um volume de veículos de venda 

impossível, uma vez que impôs uma cota de 97 veículos, quando naquele 

ano houve uma maxidesvalorização do real em razão da mudança da 

política cambial. A Ré no ano de 1999, teve a participação de 5,384%, no 

mercado de Minas Gerais, muito abaixo de outras três montadoras 

existentes no País, não sendo lícito a Ré impor à Autora a manutenção 

de cota de veículos dos anos anteriores, (ii) "aquisição de peças 

atendendo-se o índice de fidelidade, para devido atendimento e prestação 

de serviços aos consumidores", alegando os Autores que não deixaram 
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de atender as necessidades de seus clientes, com a manutenção de 

estoque suficiente para a prestação de serviços de assistência técnica; 

(iii) "regularização das instalações desta empresa, as quais encontram-se 

fora dos padrões estabelecidos pela Ford", alegando os Autores serem 

boas as instalações da Coautora, funcionando em imóvel próprio 

projetado especialmente para melhor desenvolvimento dos negócios da 

Ré; (iv) "desempenho de vendas a varejo e outros objetos" alegando os 

Autores que a posição da Ré no mercado mineiro era muito pequena 

aliada à crise no mercado automobilístico. Todas as causas atribuídas 

pela Ré à Coautora para a rescisão do contrato, tiveram como causa a 

queda da Ré no mercado consumidor. A Ré, um mês após a rescisão do 

contrato, no dia 25.DEZ.1999 publicou no jornal "Correio Trêspontano" de 

circulação regional, anúncio de que a Coautora não era mais sua 

concessionária, denegrindo a imagem da Coautora e de seus sócios, 

sendo que a Lei n. 6729/79, no art. 22, § 2o, prevê o prazo de até 120 

dias, para a extinção de suas obrigações e operações da concessionária. 

Não houve aplicação de sanções gradativas com prevê o inc. III, do 

referido dispositivo legal. Requereram a indenização por perdas e danos 

nos termos do art. 24 da referida Lei, e a indenização por danos morais, 

tanto da pessoa jurídica, como da pessoa física dos sócios. 

A Ré, na contestação, (fls. 330/365), 

alegou em síntese que o contrato foi firmado em 1979, vigorava por prazo 

indeterminado e foi rescindido por culpa da Coautora, diante da falta de 

recursos e crédito que implicou na paralisação das suas atividades, tendo 

a Coautora sido advertida das infrações cometidas. Em razão do ingresso 

de outras montadoras no mercado que não estavam instaladas em nosso 

País, "a participação da Ré, no mercado caiu, mas não suas vendas em 

números absolutos de veículos.", sendo que foi mantido o mesmo número Apelação com Revisão n° 0020195-61.2003.8.26.0564 IdDnf 
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de suas concessionárias. As cotas de veículos são estabelecidas com 

dados objetivos e com a participação do concessionário. A Coautora não 

manteve as suas vendas absolutas de veículos, e teve sua linha de 

crédito suspensa junto ao Banco Ford S/A, e não apresentou outras 

formas de pagamento para aquisição dos produtos do contrato de 

concessão, uma vez que os produtos da Ré são vendidos à vista, dando 

causa à rescisão do contrato. 

As questões do recurso resumem-

se: na causa da rescisão do contrato de concessão; direito da Coautora à 

indenização por perdas e danos e aos Autores - pessoa jurídica e sócios - de 

indenização por danos morais, devido à publicação na imprensa iocai do 

descredenciamento da Coautora como concessionária da Ré, durante o prazo 

de cento e vinte dias concedido pela Lei Ferrari, para a extinção das obrigações 

e operações da Coautora. 

Na instrução foi realizada a prova 

pericial (-laudo pericial - fls. 590/1078) e segundo as respostas da perita 

judicial aos quesitos da Ré: 

(i) quesito 3o: "Quais e como eram 

compostas as cotas da autora ao longo do relacionamento que existiu 

entre ela e a Ford? Resposta: "(....) as cotas de veículos sâo formadas 

através de estimativas baseadas na expectativa de mercado da marca e 

compostas de produtos diferenciados e independentes entre si e ainda, 

ajustadas conforme a capacidade empresarial, desempenho de comercialização 

e a capacidade do mercado da área demarcada do distribuidor. (...) Cumpre, 

informar que, apesar de solicitado, as partes não apresentaram o estudo da 

capacidade do mercado da área demarcada do distribuidor/autor, item 

imprescindível para apuração e aiuste das cotas de veículos." 

(ii) quesito 4o- "Esclareça o senhor 

perito se a composição das cotas mencionadas no quesito anterior era 
Apelação com Revisão n° 0020195-61.2003.8.26.0564 IdDnf pjkjl 
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feita através do plano de ação do distribuidor-PAD." Resposta: Analisando 

os documentos apresentados, constata-se que, anualmente as partes se 

reuniam para analisar o desempenho do distribuidor, bem como, para avaliar 

qual seria a participação deste dentro da estimativa de produção da Ford. Todas 

as metas definidas eram sintetizadas no "Plano de Ação do Distribuidor"'. Nos 

autos só foi localizado o Plano de Participação Progressiva de 1999. Quanto ao 

estudo de capacidade do mercado da área demarcada do distribuidor/autor, item 

imprescindível para apuração e ajuste das cotas de veículos, destacamos que 

apesar de solicitado as partes não apresentaram." 

(iii) quesito 6o- "Os números 

constantes no relatório denominado" posição econômica financeira" estão 

em conformidade com os demonstrativos contábeis da autora exigidos por 

lei? Resposta: "Prejudicada a resposta, uma vez que não foram apresentados 

os relatórios denominados posição econômica financeira." 

(iv) - quesito 8o- "Segundo as normas 

contratuais, o bom atendimento ao consumidor, quanto à assistência técnica 

depende da existência de uma rede bem estruturada, com equipamentos 

adequados, estoque de peças e pessoal bem treinado? Esclareça se a 

contabilidade da autora registra gastos desta natureza afim de atender as 

referidas normas." Resposta: "Quanto ao gasto com treinamentos, constou-se 

que estes foram devidamente registrados na contabilidade da autora." 

(v) quesito 13o- "Os volumes de 

veículos, peças e acessórios adquiridos da ré pela autora, informados nos 

quesitos número 10 e 12 alcançaram os objetivos traçados pelas partes no 

plano de ação do distribuidor PAD?" Resposta: "Quanto às peças e acessórios 

restou prejudicada a resposta ao presente quesito uma vez que o Plano de 

Participação Progressiva -1999, juntado à fl. 162, trata somente da quantidade 

de veículos. Cumpre informar que não existe nos autos outro documento que 

informe as metas estabelecidas no Plano de Ação do Distribuidor-PAD. Quanto 

aos veículos, constatou-se que somente em 1997 que a meta estabelecida foi 

Apelação com Revisão n° 0020195-61.2003.8.26.0564 IdDnf 
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comprida pela Autora" (nota apesar de ter constado incorretamente no 

laudo do réu) 

Verifica-se que a Ré na 

notificação extrajudicial de rescisão unilateral do contrato (fls. 158/159) , 

"justificou a rescisão por falta de cumprimento do Plano de Ação traçado no final 

de 1998", e "terem restado frustradas todas as nossas tentativas para reativá-

la". Tal Plano (fls. 157) foi firmado na reunião realizada pelas partes, em 

14.AGO.1998, onde ficou estabelecido para a Coautora: "-Integralização de 

capital até os patamares de R$ 250.000,00 dentro do prazo máximo de 6 

(seis)meses, a partir da realização da reunião. Disponibilizar linha de crédito de 

R$ 550.00,00 para faturamento das unidades. Objetivo mensal de atacado e 

varejo de 15 unidades. Cumprimento dos objetivos mensais de compra e venda 

de peças determinados pela Cia. Assinatura do Contrato do programa de Serviço 

Total. Projeto de atualização de identificação. Conforme comunicado na reunião, 

decorrido o prazo de 6 (seis) meses a partir da realização da reunião, sem que 

tenha sido tomadas as atitudes ora compromissadas pela VEMAPE, declaramos 

desde já, consideraremos imediatamente rescindido de pleno direito o contrato 

firmado que firmamos com essa empresa (...)" 

Quesitos dos Autores: 

(i) quesito 4o - Queira a senhora 

perita oficial apresentar a participação de mercado da autora em sua 

região de atuação Três Pontas- MG e da ré no estado de Minas Gerais e 

no Brasil nos anos de 1997, 1998 e 1999. Resposta: "Conforme Declaração 

do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos de Minas Gerais 

Doe. Folhas 164/169". 

"Percentual de participação da 

Autora na sua região: Ano de 1997- 14,21%; ano de 1998- 8,76%; ano de 1999-

Apelação com Revisão n° 0020195-61.2003.8.26.0564 IdDnf 
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"Percentual de participação da Ré 

em Minas Gerais: ano de 1997- 9,81%; ano de 1998 - 7,25%; ano de 1999-

5,38%" 

(ii) -quesito 6o - Queira a senhora 

perita oficial informar qual a cota de veículos da autora em 1998. 

Resposta: "A cota de veículos da distribuidora para o ano de 1998 era de 53 

veículos conforme Plano de Participação Progressiva folha 162, doe. 3.7" 

(iii) - quesito 7o - Queira a senhora 

perita oficial informar qual a cota de veículos imposta pela ré à autora em 

janeiro de 1999. Resposta: "A cota de veículos imposta pela ré a autora para o 

ano de 1999 era de 97 veículos conforme Plano de Participação Progressiva , 

folha 162, doe. 3.7" 

Em relação à linha de crédito da 

Autora para o estoque de veículos e peças, ficou demonstrado com a 

perícia que poderia ser feito através de "crédito rotativo concedido pelo 

Banco Ford - Floor Plan"; recursos de Plano de Capitalização; captação de 

recursos em outras instituições financeiras", e a Coautora firmou o contrato 

de financiamento com o Banco Ford - "Floor pan". O fato da Coautora ter 

optado pelo banco do mesmo grupo da Ré, por si só, não caracteriza 

abuso econômico, ressalvando que nenhuma prova foi feita nesse 

sentido. 

Não foi juntado aos autos todo o 

Plano de Participação Progressiva de 1999, para que se pudesse verificar 

se as metas estabelecidas (e não atendidas pela Coautora) estariam de 

acordo com a realidade de mercado, da marca FORD, na região de 

atuação da Coautora. Mas deve ser anotado que segundo a perita 

judicial, a participação da Coautora foi maior do que a da Ré, nos anos de 

1997,1998 e 1999, no mercado de Minas Gerais, como também não ficou 

Apelação com Revisão n° 0020195-61.2003.8.26.0564 IdDnf 
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esclarecido como teria sido o desempenho da Coautora em relação às 

outras concessionárias FORD da região, e nem a real situação financeira 

da Coautora. 

Por outro lado ficou patente que a 

Autora, não cumpriu as metas estabelecidas pelas partes na reunião de 

13.AGO.1998, referente ao Plano de Participação Progressiva de 1999. 

Como também ficou evidente a menor participação da Ré no mercado 

regional nos anos de 1997,1998 e 1999. 

Ocorre que a constatação do não 

cumprimento pela Coautora das metas estabelecidas pela Ré no ano de 

1999, não poderia implicar na súbita resolução unilateral motivada do -

contrato, pois tal medida deve ser precedida de aplicação de penas 

gradativas (Lei 6.729/79), "in verbis": 

"(...) Art. 19. Celebrar-se-ão convenções 

da marca para estabelecer normas e procedimentos relativos a: 

(...) XV - regime de penalidades 

gradativas (art. 22, § 1o); 

(...) Art. 22. Dar-se-á a resolução do 

contrato: (...) 

III - por iniciativa da parte inocente, em 

virtude de infração a dispositivo desta Lei, das convenções ou do próprio 

contrato, considerada infração também a cessação das atividades do contraente. 

§ 1° A resolução prevista neste artigo, 

inciso III, deverá ser precedida da aplicação de penalidades gradativas." 

E no Capítulo XXIII - "DAS 

PENALIDADES GRADATIVAS" - da Primeira Convenção da Categoria 

Econômica dos Produtores e da Categoria Econômica dos Distribuidores 

de Veículos Automotores, em atenção ao disposto no artigo 19, XV, da 

Lei 6.729/79, restou estabelecido que : ÇL 

H» 
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"(...) Art. 2o - Por infração à Lei e às 

convenções serão aplicáveis as seguintes penalidades: 

I - advertência; 

II - multa; 

(...) Art. 8o - Na cominação das 

penalidades, atender-se-á ao seguinte procedimento: 

I - quanto à advertência: 

a.- far-se-á mediante notificação por 

escrito; 

b.- aplicar-se-á às duas primeiras 

infrações, quando estas forem leves, e tão só à primeira infração, quando esta- -

for média; 

c- poderá ser aplicada ou não e, se o 

for, tão só à primeira infração grave, consoante o disposto no art. 11, em seu 

parágrafo único. 

I I - quanto à multa: 

a.- seguir-se-á à aplicação da 

advertência, no caso do inciso anterior, alíneas "a" e "b"; 

b.- aplicar-se-á à infração grave, sem 

prévia advertência ou em seguida a esta, se tiver sido adotada nos termos do., v 

inciso anterior, alínea uc". (...)" 

Com efeito, uma vez que a relação 

contratual era regida pela Lei 6.729/79, não poderia a Ré pretender a 

resolução motivada do contrato, por falta da Autora, sem antes ter-lhe 

imposto as penalidades gradativas determinadas pela Lei 6.729/79 e 

regulamentadas na Convenção de Marca. 

O Colendo Superior Tribunal de 

Justiça expressou seu entendimento acerca do tema ora debatido (-

necessidade da imposição de penalidades gradativas-), conforme se 

Apelação com Revisão n° 0020195-61.2003.8.26.0564 IdDnf 
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depreende de trecho extraído do REsp 966.163/RS, Relator Ministro Luis 

Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 26/10/2010, "in verbis": 

"(...) Conforme art. 22, da Lei 672979, 

alterada pela Lei 8132/90, a resolução do contrato pode ser promovida por uma 

das partes, desde que alegue infração aos dispositivos da lei, das convenções 

ou do contrato, e de que seja precedida da aplicação de penalidades gradativas. 

O § 2o, do mencionado dispositivo legal, outrossim, estabelece o prazo mínimo 

de 120 dias, contados da resolução do contrato, para que as partes estabeleçam 

a extinção de suas relações e das operações do concessionário. 

Analisando a notificação extrajudicial 

das fls. 15&158 verifico que a ré aponta como motivos da resolução do contrato 

o baixo desempenho da autora nas vendas de veículos e peças, bem como o 

protesto de 107 títulos emitidos pela demandante e a venda pela web sem 

repasses à GMB. A requerida menciona correspondências enviadas à autora 

antes da notificação, mas nada informa acerca de penalidades gradativas a ela 

aplicadas, conforme previsão legal, o que torna a resolução do contrato, ao 

menos em sede de cognição sumária, medida abrupta não amparada na 

legislação. (...)" 

Acontece que na ação, que gerou o 

Recurso Especial acima comentado, a concessionária fez pedido de 

manutenção forçada do contrato, direito esse que não foi reconhecido sob 

o fundamento de que, apesar da necessidade da imposição de 

penalidades gradativas à concessionária a fim de se proceder a resolução 

motivada do contrato, a concedente tem o direito de resolver 

unilateralmente o contrato, de forma desmotivada, desde que arque com 

as conseqüentes perdas e danos, conforme se depreende da ementa do 

recurso: 

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. RECURSO ESPECIAL RETIDO. Apelação com Revisão n° 0020195-61.2003.8.26.0564 IdDnf 
Voto n° 13206 
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542, § 3o, DO CPC. NÃO-INCIDÊNCIA. ROMPIMENTO CONTRATUAL 

IMOTIVADO. LEI N.° 6.729/79 - "LEI FERRARI". BOA-FÉ OBJETIVA. 

LIBERDADE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO FORÇADA DO CONTRATO. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. O princípio da boa-fé objetiva impõe aos contratantes 

um padrão de conduta pautada na probidade, "assim na conclusão do contrato, 

como em sua execução", dispõe o art. 422 do Código Civil de 2002. Nessa linha, 

muito embora o comportamento exigido dos contratantes deva pautar-se pela 

boa-fé contratual, tal diretriz não obriga as partes a manterem-se vinculadas 

contratualmente ad aeternum, mas indica que as controvérsias nas quais o 

direito ao rompimento contratual tenha sido exercido de forma desmotivada, 

imoderada ou anormal, resolvem-se, se for o caso, em perdas e danos. 3. 

Ademais, a própria Lei n.° 6.729/79, no seu art. 24, permite o rompimento do 

contrato de concessão automobilística, pois não haveria razão para a lei pre

conceber uma indenização mínima a ser paga pela concedente, se esta não 

pudesse rescindir imotivadamente o contrato. 4. Recurso especial conhecido e 

provido." 

Verifica-se que a Ré resolveu 

unilateralmente o contrato de concessão em exercício de liberalidade, 

pois não era obrigada a permanecer contratada, mas não podia imputar à 

Coautora a responsabilidade por tal fato, mesmo que houvesse 

comprovado inadimplemento contratual, pois não houve aplicação das 

mencionadas penalidades gradativas (advertência e/ou multa) impostas 

pelo artigo 22, III, §1°, da Lei 6.729/79. 

Assim sendo, deve arcar a Ré com 

as conseqüências advindas do rompimento contratual que deu causa, ou 

seja as perdas e danos. 

Passa-se, pois, à análise dos 

pedidos indenizatórios formulados pelos Autores. 

Apelação com Revisão n° 0020195-61.2003.8.26.0564 ldDnf 
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0 artigo 24, da Lei 6.729/79, 

determina: 

"Art. 24. Se o concedente der causa à 

rescisão do contrato de prazo indeterminado, deverá reparar o concessionário: 

1 - readquirindo-lhe o estoque de 

veículos automotores, implementos e componentes novos, pelo preço de venda 

ao consumidor, vigente da data da rescisão contratual; 

II - efetuando-lhe a compra prevista no 

art. 23, inciso II; 

III - pagando-lhe perdas e danos, à 

razão de quatro por cento do faturamento projetado para um período 

correspondente à soma de uma parte fixa de dezoito meses e uma variável de 

três meses por qüinqüênio de vigência da concessão, devendo a projeção tomar 

por base o valor corrigido monetariamente do faturamento de bens e serviços 

concernentes a concessão, que o concessionário tiver realizado nos dois anos 

anteriores à rescisão; 

IV - satisfazendo-lhe outras reparações 

que forem eventualmente ajustadas entre o produtor e sua rede de distribuição." 

O inciso II, do artigo 23, mencionado no 

texto supracitado dispõe: 

"II - comprar-lhe os equipamentos, 

máquinas, ferramental e instalações à concessão, pelo preço de mercado 

correspondente ao estado em que se encontrarem e cuja aquisição o 

concedente determinara ou dela tivera ciência por escrito sem lhe fazer oposição 

imediata e documentada, excluídos desta obrigação os imóveis do 

concessionário." 

Com efeito, deve a Ré ser 

condenada, em valores a serem apurados em fase de liquidação: 

Apelação com Revisão n° 0020195-61.2003.8.26.0564 IdDnf 
Voto n° 13206 
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(i) readquirir o estoque de 

implementos e componentes novos da Coautora, pelo preço de venda ao 

consumidor, vigente à data da rescisão contratual; 

(ii) comprar os equipamentos, 

máquinas, ferramental e instalações à concessão da Coautora, pelo preço 

de mercado correspondente ao estado em que se encontrarem e cuja 

aquisição a Ré determinara ou dela tivera ciência por escrito sem lhe 

fazer oposição imediata e documentada, excluídos desta obrigação o 

imóvel adquirido pelos Autores, para funcionamento da Coautora. 

(iii) pagar perdas e danos, à razão 

de quatro por cento do faturamento projetado para um período 

correspondente à soma de uma parte fixa de dezoito meses e uma 

variável de três meses por qüinqüênio de vigência da concessão, 

devendo a projeção tomar por base o valor corrigido monetariamente do 

faturamento de bens e serviços concernentes à concessão, que a 

Coautora tiver realizado nos dois anos anteriores à rescisão. 

Tendo em vista o disposto no artigo 

27, da Lei 6.729/79, as condenações constantes dos itens (i), (ii) e (iii), 

deveriam ter sido cumpridas sessenta dias da data da extinção da 

concessão, data essa que deverá ser o termo inicial para o cômputo da 

mora, correção monetária e juros legais. 

Por outro lado, não procede o pedido 

da Coautora de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da imposição de 

cota de veículos superior a capacidade de mercado da Ré, durante todo o 

período de concessão, primeiro porque a rescisão do contrato teria 

ocorrido por não ter a Coautora cumprido a cota estabelecida para o ano 

de 1999; segundo porque as cotas de veículos seriam estabelecidas de 

comum acordo entre as partes. Além do que consta da petição inicial: 

Apelação com Revisão n° 0020195-61.2003.8.26.0564 IdDnf 
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"Primeiramente cumpre esclarecer que a VEMAPE manteve sempre regular o 

pedido de veículos bem como a aquisição dos mesmos(...)"> excluindo 

qualquer prejuízo quanto aos anos anteriores. 

Não procede o pedido de restituição 

de valores que tenham "sido incorretamente debitados em sua conta corrente, 

inclusive os referentes a "estornos diversos" e outras rubricas, bem como a 

pagar-lhe eventuais valores que, embora devidos deixaram de ser creditados a 

tempo e modo." Não foi possível realizar a perícia contábil nos livros da 

Coautora e quanto ao descumprimento do "transit time", os Autores 

apenas mencionaram a ocorrência de eventuais atrasos no prazo de 

entrega de veículos pela Ré, sendo que cabia aos Autores indicarem as 

datas, veículos, valores, dias de atraso, e tudo o mais que envolvia o 

pedido indenizatório. Vale fazer a ressalva que quanto ao contrato de 

financiamento denominado "floor flan" para linha de crédito firmado com o 

Banco Ford, os Autores poderiam ter captado recursos de outras 

instituições financeiras. 

Não procede o pedido de 

ressarcimento por depreciação do fundo de comércio, uma vez que este 

é o instrumento da atividade do empresário, que implica numa 

propriedade incorpórea tendo por objeto o direito à clientela. Ocorre que 

quanto à clientela não ficou demonstrado nos autos que a Coautora 

tivesse incrementado ou formado uma clientela para a marca e produtos 

da Ré, no mercado local, que autorizasse a indenização. 

Não procede o pedido de 

ressarcimento dos valores despendidos com indenizações trabalhistas 

decorrentes de rescisões de contratos de trabalho, pois referem-se ao 

pessoal contratado pela Coautora, para a sua atividade distributiva, e não 

Apelação com Revisão n° 0020195-61.2003.8.26.0564 IdDnf 
Voto n° 13206 
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são indenizáveis diante do risco empresarial, que não pode ser transferido 

para Ré. 

Não pode ser acolhido, ainda, o 

pedido indenizatório referente a eventual crédito que venha a ser apurado 

em decorrência da ação judicial, movida pela Ré contra a União Federal, 

em nome de seus distribuidores, em que se discute restituição de IPI, e 

não há notícia de seu andamento processual. 

Apesar da existência da ação ter 

restado incontroversa nos autos, a sentença deve ser certa, ainda que 

decida relação jurídica condicional (art. 460, parágrafo único, do CPC), de 

maneira que não é possível condenar a Ré a pagar valor que virá a ser 

devido, caso ocorra o trânsito em julgado de eventual sentença favorável, 

em verdadeira procedência condicionada. 

A Coautora deverá perseguir seus 

eventuais direitos relativos a tal ação no momento e via adequados. 

Quanto à indenização por danos 

morais cabe apenas em relação à Coautora, pessoa jurídica, por ter sido 

feita a publicação comunicando o seu descredenciamento sem que fosse 

respeitado o prazo legal previsto, no art. 22, § 2o, da Lei n. 6.729/79. Tal 

prazo legal é concedido para que a concessionária possa encerrar suas 

relações e operações, assim, continuar suas atividades distributivas, logo, 

é notório que numa localidade menor, a divulgação do 

descredenciamento afasta a clientela, por implicar numa perda da 

credibilidade da concessionária, no mercado de veículos, afetando sua 

honra objetiva. A Ré desrespeitou, voluntariamente, o prazo legal, com 

isso agiu com excesso no exercício do seu direito de comunicação, 

devendo suportar as conseqüências de tal excesso. 
Apelação com Revisão n° 0020195-61.2003.8.26.0564 ldDnf 
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Em relação à indenização por danos 

morais dos sócios, não procede o pedido, por se tratar de relação 

contratual firmada com a pessoa jurídica que é distinta da pessoa dos 

sócios, e também porque a publicação feita na imprensa local não fez 

qualquer menção aos sócios, e o fato dos sócios terem se sentido 

melindrados caracteriza mero aborrecimento que não é indenizável. 

Considerando os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade da Coautora faz a indenização por 

danos morais no valor de R$ 15.000,00 corrigidos a partir da publicação 

desta decisão colegiada. 

Diante da sucumbência recíproca, 

cada parte arcará com os honorários advocatícios do seu procurador e as 

custas processuais serão rateadas (50% para cada parte). 

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU 

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, 

para REFORMAR a r. sentença, para JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação entre as partes, para DETERMINAR a 

condenação da Ré para pagar à Coautora a indenização por perdas e 

danos, em valores a serem apurados em fase de iiquidaçâo: 

(i) readquirir o estoque de 

implementos e componentes novos da Coautora, pelo preço de venda ao 

consumidor, vigente da data da rescisão contratual; 

(ii) comprar os equipamentos, 

máquinas, ferramental e instalações à concessão da Coautora, pelo preço 

de mercado correspondente ao estado em que se encontrarem e cuja 

aquisição a Ré determinara ou dela tivera ciência por escrito sem lhe 

fazer oposição imediata e documentada, excluídos desta obrigação os 

imóveis da Autora; Apelação com Revisão n° 0020195-61.2003.8.26.0564 IdDnf 
Voto n° 13206 
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pagar perdas e danos, à razão 

de quatro por cento do faturamento projetado para um período 

correspondente à soma de uma parte fixa de dezoito meses e uma 

variável de três meses por qüinqüênio de vigência da concessão, 

devendo a projeção tomar por base o valor corrigido monetariamente do 

faturamento de bens e serviços concernentes à concessão, que a 

Coautora tiver realizado nos dois anos anteriores à rescisão; 

e, pagar à Coautora a indenização 

por danos morais no valor de R$ 15.000,00 corrigidos desde a data da 

publicação desta decisão colegiada, com juros de mora contados da 

citação. 

Tendo em vista o disposto no artigo 

27, da Lei 6.729/79, as condenações constantes dos itens (i), (ii) e (iii), 

deveriam ter sido cumpridas sessenta dias da data da extinção da 

concessão, data essa que deverá ser o termo inicial para o cômputo da 

mora, correção e juros legais. 

Diante da sucumbência recíproca, 

cada parte arcará com os honorários advocatícios do seu procurador e as 

custas processuais serão rateadas (50% para cada<paite). 

Berenice Marcondes César 

Relatora Designada 

Apelação com Revisão n° 0020195-61.2003.8.26.0564 IdDnf 
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COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
APTES.: VEÍCULOS, MÁQUINAS E PEÇAS S/A - VEMAPE 

MÁRCIO VENÍCIO VILELA REIS 
JOSÉ ALFREDO REIS E 
MÁRIO LÚCIO VILELA REIS - (autores) 

APDA.: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. - (ré) 

VOTO N° 19.910 

Ementa: 
Indenizatória. Rescisão contratual, tida como absurda. 
Perícia contábil, e r. sentença de improcedência. Discussão 
sobre a chamada Lei (Renato) Ferrari, e Floor Plan. Apelo só 
dos autores, mas sem provas concretas nos autos de que a 
ruptura do contrato tenha se dado de maneira abusiva, motivo 
pelo qual os pedidos feitos na inicial ficam afastados, mantida a 
fundamentada decisão monocrática integralmente. Recurso 
dos demandantes desprovido. 

Trata-se de indenizatória proposta por ex-
Concessionária de veículos e seus sócios, em questão de 
concessão para revenda de produtos e automóveis da marca 
Ford. Pretendem que a ré lhes pague lucros cessantes, 
recompre seu estoque, ressarça prejuízos havidos no decorrer 
da concessão, restitua o quantum equivalente à depreciação do 
fundo de comércio, indenizações trabalhistas que tiveram que 
arcar, além de danos morais e reembolso de IPI. 

Valor da causa R$ 5.000,00, em 2002, fl. 36, e 
saneador à fl. 496 (perita nomeada à fl. 545 v°, em 2003), tendo 
sido elaborada perícia para se apurar quanto à abusividade da 
rescisão contratual unilateral (pela Ford) e possível 
quantificação dos danos causados, caso detectada a ruptura 
injusta. Laudo às fls. 590/634, complementado às fls. 
1.166/1.171 e 2.157/2.159, com pareceres de assistentes 
técnicos de ambas as partes (autores, fls. 1.147 e ss. e ré, fls. 
1.100 ess4^ 

;entença de improcedência, fls. 3.113/3.120, 
comTVefballonorária de R$ 5.000,00. 
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Em apenso, exceção de incompetência, acolhida, 
remetidos os autos de Minas Gerais à Comarca de São 
Bernardo do Campo. 

É o relatório, em complementação ao de fls. 
3.113/3.115. 

São 12 volumes, e a numeração de fls. deverá ser 
conferida e possivelmente retificada. 

Perderam a oportunidade de fl. 447, para solução 
amigável, em 2003, e, como já dito acima, são 12 alentados 
volumes, sendo a questão longa e de certa complexidade. 

Cumpre ainda mencionar, apenas a título de 
curiosidade, o voto do Exmo. Des. Mello Pinto, na ap. 9090761-
80.2007.8.26.0000, em ação indenizatória promovida pela 
Concessionária Romave contra a mesma Ford Motor, tendo sido 
desfavorável àquela autora as decisões de primeiro e segundo 
graus, após perícia e depoimentos testemunhais, em questão 
similar à presente. Mencionou-se nesse, outro Acórdão, do 
Exmo. Edgard Rosa, havendo também o voto n° 5.571, da 
Douta Des. Berenice Marcondes César, da Concessionária 
Vemisa contra a mesma Ford. 

Também, processos da New Center, Mário de 
Boni e Sampaio Góes e Pelavel, relatados pelos Exmos. Pinto 
Sandeville, Melo Bueno e Eros Piceli. 

A r. sentença deve prevalecer. Isso porque não 
lograram êxito os requerentes em demonstrar que a Ford fora 
responsável por todos os prejuízos narrados na exordial, tendo 
a perita judicial consignado no trabalho que os autores, grandes 
interessajdos-JiQcleslinde da questão, não apresentaram 
relatório analíticoThensal da posição econômico-financeira que 
-refletis^E^aeaiõpâmên contábeis, fl. 
1.169. ^ ^ ^ ^ 
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Também não foi apresentado pelas partes o 
estudo de capacidade do mercado na área demarcada da 
distribuidora/autora, que, segundo a perita, seria imprescindível 
para apuração e ajuste das cotas de veículos. 

Dito isso, no laudo afirmou a perita, fl. 1.399, que a 
empresa Concessionária somente cumpriu a meta estabelecida 
pela ré em 1997, deixando claro que os motivos da rescisão 
estão de acordo com a realidade dos fatos, 1.410. 

Deixou claro também a expert, fl. 1.170, que o 
fundo de comércio da distribuidora ficaria incorporado à 
bandeira da Montadora, e, portanto, lhe pertenceria, de modo 
que não há que se falar em depreciação desse fundo de 
comércio, como asseveram os recorrentes. 

Mencionou ainda a auxiliar à fl. 2.158, que: "os 
recursos do Plano de Capitalização seriam formados por 
"depósitos" realizados pelas distribuidoras e "contribuições" 
realizadas pela montadora, através de percentuais que podiam 
ser alterados no decorrer das operações, sempre em comum 
acordo das partes." Diante disso, podiam os sócios da 
Concessionária discutir os percentuais aplicáveis aos Planos de 
Capitalização com a apelada, e, se não o fizeram, anuíram com 
suas condições. 

Também informou que os distribuidores podiam 
adquirir os veículos com recursos captados em qualquer 
instituição financeira, ou seja, não estava a empresa 
demandante vinculada apenas ao "Floor Plan" para 
financiamentos, fl. 1.402, mas pelo que se depreende somente 
dele se utilizavam. 

E, pela cópia da notificação trazida às fls. 154/155, 
a ré ceríCedebL em princípio, à autora prazo de 30 dias para 
retomada das atividades, e após, à fl. 157, mais 6 meses para 

^adáptaçãcndüTlepócio, verificando-se que os termos contidos no 
documento foî mn acordados entre as litigantes em reunião 
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realizada em 13.08.98. Daí há que se mencionar que a Ford, 
em algumas oportunidades advertiu a Concessionária para que 
regularizasse sua situação, em conformidade com o que dispõe 
a chamada Lei (Renato) Ferrari, antes de rescindir o contrato. 

Mas, sem cumprimento das obrigações impostas e 
acordadas pelos sócios da Concessionária, em novembro de 
1999 fora encaminhada notificação aos autores, fls. 158/159, na 
qual a concedente rescindiu o pacto, pela não manutenção do 
curso normal dos negócios da empresa, fato esse, como já dito 
acima, confirmado pela expert. 

Diante disso, não há que se falar em pagamento 
de lucros cessantes, recompra de estoque e ressarcimento de 
prejuízos havidos no decorrer da concessão, ou mesmo 
pagamento de indenização de quantum equivalente à 
depreciação do fundo de comércio, indenizações trabalhistas 
que tiveram que arcar e ressarcimento de IPI, como pretendem 
os autores, uma vez que, além de pouco terem comprovado nos 
autos acerca da alegada injusta e irregular rescisão contratual, 
inafastável serem os sócios acionantes empresários 
experientes, já atuantes há pelo menos 40 anos no mercado de 
venda de veículos, como muito inclusive frisaram, e bem 
conheciam as regras do negócio, não podendo, portanto, serem 
tidos como ignorantes, vítimas ou ingênuos. 

Danos morais igualmente não foram indicados em 
momento algum, o que somente seria plausível se se 
vislumbrasse desmoralização dos sócios, ou significativa 
mancha no nome da empresa no mercado, isso obviamente, por 
ato ilícito da requerida. 

Os ofícios encaminhados às instituições 
Fenabp^e^ev^bradif, fls. 2.216/2.217 e 2.219, respectivamente, 
pouco acrescentaram, vez que nenhuma delas soube esclarecer 
os guestionamemos-quarto-ao- mercado ou área de atuação dos 
[ístHbuidores_tendo a primeira informando que não efetua 
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estudos ou pesquisas de assuntos inerentes a montadores e 
distribuidores individualmente. 

Os autores foram descredenciados em 1999, e só 
ingressaram com a ação em 2002, e não indicaram sobre 
eventual sucesso das outras 110 congêneres que iriam 
processar a multinacional, conforme notícia jornalística de fl. 
196, e destaca-se que previamente a tão poderosa ré (embora 
na época um tanto combalida) providenciou notificações prévias, 
e nem mesmo se demonstrou ter sido honrada a relativamente 
modesta cobrança de R$ 16.784,56, fl. 111, e aliás, o valor da 
causa nem poderia ser os ínfimos R$ 5.000,00, fl. 36. 

Por mais outro lado, perderam preciosa energia 
discutindo mera questão de competência, e pior que isso, 
desperdiçaram o potencial da perita contábil (Sra. Viviane), 
fazendo-a responder a quesitos sobre fatos, e sobre 
interpretação de cláusulas convencionais. 

O parecer do jus-filósofo Miguel Reale não trata da 
tese aqui debatida, fls. 236/276. 

Vale repetir, assim, que o ônus da prova nesse 
caso era dos demandantes, que pouco ou nada carrearam ou 
produziram em seu favor, conforme manda o art. 333 I do CPC. 

Dessa forma, nada mais resta a não ser manter 
integralmente a r. sentença, proferida por quem está mais perto 
da causa, e pode melhor sentir, não se olvidando do art. 252 do 
Regimento Interno deste Tribunal de^Jystiça. 

Recurso dos autores desprovido. 

iw- "% 
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