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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0131500-
45.2007.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOVA 
GERAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, é apelado VOLKSWAGEN DO BRASIL 
INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

ACORDAM, em 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), HUGO CREPALDI E 
VANDERCI ÁLVARES.

São Paulo, 12 de novembro de 2012. 

EDGARD ROSA
RELATOR

-Assinatura Eletrônica-
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APELAÇÃO COM REVISÃO Nº 0131500-45.2007.8.26.0003

Ação de reparação por danos morais e materiais 

(proc. nº 131500-1/07)

Comarca de São Paulo  Foro de Jabaquara - 3ª Vara Cível

Sentença: Meritíssima Juíza de Direito Melissa Bertolucci

Competência: bem móvel

Apte: NOVA GERAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

Apda: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA

VOTO nº 7.888

BEM MÓVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 
DANOS MORAIS E MATERIAIS  Concessão 
comercial de veículos automotores (Lei Renato Ferrari)  
Preliminar de prescrição afastada  Pretensão de 
ressarcimento de danos, deduzida na ação e reconvenção, 
como decorrência direta da resolução do contrato de 
concessão comercial - Prescrição regida pelo mesmo prazo 
aplicável à pretensão de declaração da rescisão contratual - 
Independentemente das causas suspensivas do prazo 
prescricional, ainda não se verifica o decurso do prazo 
geral de 10 anos a contar da notificação da rescisão 
contratual  Anulação da sentença terminativa, com retorno 
dos autos à origem para regular instrução probatória, por 
não se encontrar a causa madura para julgamento. 

-Recurso parcialmente provido. 

1.  Trata-se de APELAÇÃO COM REVISÃO interposta contra a r. 

sentença prolatada a fls. 772/774 (proc. n° 131500-1/07), cujo relatório 

ora adoto, que EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO pela prescrição, dessa ação de reparação por danos morais e 

materiais, que NOVA GERAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA move em 

face de VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA.
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Inconformada apela a autora a fls. 776/786. Alega, em suma: (a) o 

contrato de concessão comercial vigorava há mais de quatorze anos e 

foi interrompido imotivadamente pela ré; (b) pelo art. 22, § 2º, da Lei 

6.729, de 28 de novembro de 1979, as partes litigantes dispunham de 

cento e vinte dias para extinção de suas relações e das operações 

decorrentes do contrato, e como não houve o pagamento nos sessenta 

dias concedidos pelo art. 27 da Lei Renato Ferrari das verbas 

estipuladas no art. 24 da referida lei, a violação contratual ocorreu em 

10 de abril de 2005 (sessenta dias após a extinção da concessão que se 

aperfeiçoou em 10 de fevereiro de 2005), caso em que a ação foi 

interposta em 20 de dezembro de 2007, situação em que a prescrição 

ocorreria somente em 10 de abril de 2008 (CC, art. 206, § 3º). Pugna, 

pois, pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.

Contrarrazões a fls. 798/805.

É o relatório do necessário.

2.  Conheço do recurso na medida em que presentes os requisitos 

de admissibilidade. 

O recurso comporta provimento parcial, para o fim de anular a r. 

sentença que pronunciou a prescrição da ação e reconvenção. 

Versa a causa sobre pedido de declaração de rescisão de contrato 

de concessão comercial de veículos automotores, mantido entre as 
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partes desde junho de 1992, bem como reparação dos danos materiais e 

morais decorrentes da rescisão. Na inicial a concessionária alega, 

basicamente, que a resolução contratual pretendida pela ré se mostrou 

ilícita, destacando a existência de cobranças indevidas junto ao Banco 

Volkswagen e a imposição de compra de veículos novos pela ré, de 

forma não contratada. 

Por sua vez, em sede de contestação, a ré arguiu a prescrição da 

pretensão da autora, e imputou-lhe a culpa pela resolução contratual. 

Também ofereceu reconvenção, pleiteando a condenação da 

concessionária autora à indenização prevista no art. 26 da Lei nº 

6.729/79. 

Sucede que a MMª Juíza a quo houve por bem acolher a alegação 

prejudicial de prescrição, pelo decurso do prazo trienal estabelecido no 

art. 206, § 3º, do Código Civil, vindo a julgar a ação extinta, com 

resolução do mérito. 

Respeitado o entendimento da Digna Magistrada a quo, correta a 

insurgência da autora contra a pronúncia da prescrição. 

A demanda veio fundada na Lei nº 6.729 de 28 de novembro de 

1979 (Lei Renato Ferrari), que institui regime jurídico próprio para o 

contrato de concessão comercial de veículos automotores, cujas 

características são a exclusividade na comercialização do produto e 

subordinação empresarial, o que se depreende do instrumento contratual 

entabulado pelas partes a fls. 28/35. Especificamente a respeito da 
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resolução contratual, a referida lei estabelece o seguinte: 

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. 

(...)

§ 2º Em qualquer caso de resolução contratual, as partes disporão 

do prazo necessário à extinção das suas relações e das operações do 

concessionário, nunca inferior a cento e vinte dias, contados da data da 

resolução. 

Quanto à reparação por perdas e danos em face de quem der causa 

à resolução contratual, a lei ainda prevê: 

Art. 24. Se o concedente der causa à rescisão do contrato de prazo 

indeterminado, deverá reparar o concessionário: 

I - readquirindo-lhe o estoque de veículos automotores, 

implementos e componentes novos, pelo preço de venda ao consumidor, 

vigente na 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 quinqüênio 

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; 

(...)

Art. 26. Se o concessionário der causa à rescisão do contrato, 

pagará ao concedente a indenização correspondente a cinco por cento do 

valor total das mercadorias que dele tiver adquirido. 

Art. 27. Os valores devidos nas hipóteses dos artigos 23, 24, 25 e 

26 deverão ser pagos dentro de sessenta dias da data da extinção da 

concessão e, no caso de mora, ficarão sujeitos a correção monetária e 

juros legais, a partir do vencimento do débito. 
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Sabido que a resolução contratual ocorre a partir da notificação da 

parte inocente à outra, porém a mencionada Lei Ferrari instituiu regime 

próprio e especial aos contratos por ela disciplinados, exigindo o prévio 

escoamento do prazo de 60 dias (art. 27) como prazo de respiro para 

que a parte possa gerenciar seu patrimônio, pagando à outra parte 

contratante as perdas e danos previstas no art. 24 ou 26 da referida lei.

Evidente que durante esse prazo a prescrição da ação de 

ressarcimento de danos morais e materiais fica suspensa, porém a 

sentença recorrida entendeu que a causa de suspensão perduraria, na 

realidade, ao longo do prazo total de 120 dias previsto no art. 22, § 2º da 

Lei 6.729/1979, destinado a assegurar a manutenção dos efeitos do 

contrato, ou seja, das obrigações anteriormente pactuadas entre as 

partes. 

Mister consignar que, independentemente de qual causa tenha 

conduzido à suspensão da prescrição na espécie, o fato é que no caso 

em exame a ação foi proposta antes de consumado o prazo 

prescricional. 

Diversamente do que entendeu a r. sentença recorrida, não tem 

aplicação ao caso o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, do Código 

Civil de regência para a pretensão de reparação de danos, mas sim o 

prazo prescricional geral de 10 anos estabelecido no Código Civil (art. 

205), uma vez inexistente prazo específico na lei especial (Lei nº 

6.729/99). 
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Na realidade, a pretensão deduzida na inicial não cuida 

simplesmente de reparação de danos, fundada em responsabilidade 

civil, mas sim de efeito diretamente decorrente do decreto de resolução 

do contrato de concessão comercial, assim como a pretensão veiculada 

em reconvenção, na qual a ré-reconvinte também visa ser ressarcida dos 

prejuízos que alega ter sofrido com a extinção do contrato entre as 

partes. Por conseguinte, ambas as pretensões, de autora e ré, devem ser 

sujeitas ao mesmo prazo prescricional do pedido de resolução, e não ao 

prazo para as pretensões de reparação de danos em geral. 

Ao contrário do que entendeu a r. sentença recorrida, o 

ressarcimento das despesas e prejuízos suportados pelas partes 

contratantes ao longo da concessão comercial entre elas mantida, 

embora pudesse ser concebido como simples reparação civil, encontra 

fundamento último na regra do artigo 475 do Código Civil, que prevê a 

possibilidade de resolução do contrato por inadimplemento de uma das 

partes, que opera com efeitos ex tunc e retorno ao status quo ante, 

recompondo-se o equilíbrio das partes ao término da relação contratual.   

Em suma, sob a perspectiva de ressarcimento vinculado à 

pretensão de declaração da resolução contratual, é de se afastar a 

preliminar de prescrição, eis que mesmo logo a partir da notificação da 

resilição unilateral do contrato pela ré, em 21.09.2004, até a presente 

data ainda não houve o decurso total do prazo prescricional decenal. 

Inexiste óbice, pois, à apreciação do mérito da ação e reconvenção. 

Não é o caso, porém, de julgamento imediato da demanda, por 
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aplicação da regra do art. 515, §3º, do CPC, por não se encontrar a 

causa madura para julgamento. 

Afinal, as partes controvertem acerca da culpa pela rescisão do 

contrato de concessão comercial, de modo que ainda se deve apurar se 

realmente havia justa causa para a rescisão comunicada pela ré 

concedente (fls. 67/69), isto é, se procedem os relatos de que a 

concessionária autora se encontrava inoperante e descumprindo as 

obrigações decorrentes da concessão. 

Para tanto, a fim de dirimir os pontos controvertidos, necessária a 

dilação probatória obstada pelo julgamento antecipado, permitindo-se, 

assim, às partes especificar as provas que pretendem produzir, 

notadamente a prova pericial contábil capaz de avaliar o balanços e 

demonstrativos econômicos-financeiros da concessionária. 

3.  Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da autora, 

para o fim de anular a r. sentença que pronunciou a prescrição, com a 

remessa dos autos à vara de origem para regular instrução probatória. 

É o meu voto.

   EDGARD ROSA
Relator

-Assinatura Eletrônica-
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