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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0181621-77.2007.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BIRKSON 
INTERNATIONAL LTDA, é apelado INDUSTRIA MARILIA DE AUTOPEÇAS S/A.

ACORDAM, em 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por unanimidade, deram provimento em parte ao 
recurso, fazendo o 3º Juiz em menor extensão, o qual declarará seu voto.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

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

São Paulo, 27 de novembro de 2014. 

Marcondes D'Angelo
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Recurso de apelação com revisão nº 0181621-77.2007.8.26.0100.
Comarca: São Paulo - Foro Central.

17ª Vara Cível.
Processo nº 0181621-77.2007.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juiz  José Paulo Camargo Magano.
Apelante ( s ):  Birkson International Limitada. 
Apelado ( s ):   Indústria Marília de Autopeças Sociedade Anônima. 

                                                                VOTO Nº 30.058/2014.

RECURSO  APELAÇÃO -  BEM MÓVEL - CONTRATO 
DE DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS  ?  AÇÃO 
REPARATÓRIA BIFRONTE  RESILIÇÃO ILEGAL DO 
CONTRATO E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA -  RECONVENÇÃO 
 INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. .1 - RESILIÇÃO 

DO CONTRATO:  Contrato de distribuição de autopeças com 
exclusividade no mercado internacional. Denúncia unilateral do 
contrato pela distribuída, fabricante dos produtos exportados, 
depois de decorrido aproximadamente uma década de parceria 
negocial.  Insurgência da distribuidora contra a resilição, 
reputando-a ilegal, por não ter lhe concedido tempo suficiente 
para que recuperasse os investimentos financeiros realizados.  
Reclamo, porém, que não vinga, porquanto exercitado 
regularmente pela distribuída com suporte na cláusula 
contratual que previa a necessidade apenas de aviso-prévio de 
90 ( noventa ) dias, livremente pactuada pelas partes e que se 
afigura adequada ao caso concreto, em que a distribuidora 
sequer indicou ter realizado investimentos relevantes próximos 
à extinção do contrato.  Denúncia contratual válida.  Pretensões 
reparatórias improcedentes em sua totalidade ( lucros 
cessantes, reparações morais, fundo de empresa, dentre outras 
).2. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL:  conjunto 
probatório a indicar que a distribuída-requerida deixou de 
ressarcir a distribuidora-autora dos custos suportados para 
exposições em feiras internacionais, obrigação a seu encargo 
nos termos contratuais.  Sentença reformada neste ponto para 
condenar a requerida a restituir à autora aquilo que 
desembolsou consoante o apurado pelo “expert” judicial.  
Demais pleitos reparatórios por inadimplemento contratual 
improcedentes. 3. RECONVENÇÃO: Reconvenção 
fundamentada em inadimplemento contratual da distribuidora.  
Prazo prescricional atinente a pretensão de ressarcimento por 
danos decorrentes de inadimplemento contratual geral, de dez 
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anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, na forma do 
entendimento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de 
Justiça.  Prazo prescricional referente à cobrança de juros por 
atraso no pagamento das faturas, contudo, limitado a três anos, 
nos moldes do artigo 206, parágrafo 3º, inciso III, do Código 
Civil.   Direito de pretensão da requerida-reconvinte prescrito 
somente na parte em que pretende cobrar da adversa juros 
relativos a obrigações contratuais anteriores a junho de 2004.  
Demais pretensões hígidas.  Confirmação, na esteira da 
sentença, de que a autora-reconvinda distribuía no mercado 
externo peças de outros fabricantes, constantes da lista de 
exportação da requerida-reconvinte, em afronta à cláusula 
contratual de não concorrência. Multa contratual por não 
concorrência mantida. No tocante à cobrança de juros 
moratórios, afora o período prescrito, decotado da condenação 
imposta na sentença, o restante é realmente devido.  
Condenação relativa à cobrança pertinente à nota fiscal nº 
75.414 igualmente mantida.   Sentença reformada em parte 
apenas para condenar a requerida-reconvinte ao pagamento da 
quantia suportada pela autora-reconvinda no patrocínio de 
feiras internacionais, e para reduzir o montante da condenação 
que lhe foi imposta a título de pagamento de juros, na forma da 
fundamentação.  Recurso de apelação em parte provido.

        Vistos.

Cuida-se de ação de reparação 
de danos movida por BIRKSON INTERNACIONAL 
LIMITADA contra INDÚSTRIA MARÍLIA DE AUTOPEÇAS 
SOCIEDADE ANÔNIMA, sustentando a primeira nomeada ter 
sido constituída, em 10 de agosto de 1994, para distribuir no 
mercado externo as peças automotivas de reposição fabricadas 
pela requerida, passando a partir de então a atender também 
outras fabricantes.  Expõe que, em novembro de 1994, logo 
depois de ter sido regularmente constituída, firmou “Contrato de 
Prestação de Serviços de Distribuição de Produtos no Mercado 
Internacional” com a requerida, pelos quais adquiria as peças 
produzidas ou adquiridas pela requerida no mercado interno 
para exportá-las e vendê-las no mercado internacional, 
mediante margem de comercialização fixada a seu critério, 
desde que compatível com o mercado externo.  Aduz que,  por 
força das disposições constantes na cláusula terceira do 
contrato, a requerida lhe concedeu exclusividade de operação 
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no mercado externo, ressalvadas aquelas destinadas às 
montadoras de veículos.  Explana que empregou toda diligência 
necessária para que o mercado externo conhecesse a marca e os 
produtos da requerida, expondo em diversas feiras 
internacionais e a representando em todos os continentes, 
desenvolvendo ainda sistema de operações logísticas e 
tributárias para que distribuição se incrementasse.   Anota que 
não obstante o seu esforço e excelente resultado, em 17 de 
março de 2004 a requerida denunciou o contrato de distribuição 
concedendo-lhe aviso prévio de apenas 90 ( noventa ) dias, 
justificando a resilição em desempenho insuficiente e nova 
política interna de vendas.  Reputando injusta a motivação, 
porque contrária  à realidade estatística das vendas, crescentes 
a cada ano, crê que a denúncia teve por escopo pôr fim à 
parceria de uma década de profícuo relacionamento sem lhe 
pagar a devida indenização pela encampação gratuita da rede 
de distribuição que formou.  Afirma que durante a vigência 
contratual já vinha tomando ciência da intenção ilegal da 
requerida, pois tinha notícias de que estava ela promovendo 
vendas diretas no mercado externo sem sua distribuição e para 
clientes diversos de montadoras, pois aliciava no exterior os 
representantes que havia nomeado depois de anos de parceria 
permitindo-lhes oferecer seus produtos com preços 
substancialmente inferiores aos que praticava.   Aclara dizendo 
que a requerida constituiu uma distribuidora “J&E 
International Agents”, que aliciou seus representantes e 
encampou ilegalmente a operação de distribuição, fazendo 
inclusive que expressivo cliente do Egito cancelasse pedido de 
compra firmado durante a vigência contratual para que pudesse 
adquirir os produtos por sua interposta distribuidora a custos 
muito menores, causando-lhe substancial prejuízo.  Destaca que, 
além disso, decorridos alguns anos de contrato, a requerida 
deixou de lhe pagar ou reembolsar as despesas relativas a feiras 
internacionais, que contratualmente lhe competiam. Assim, 
imputando inadimplemento contratual à requerida, pretende 
obter reparação material pela apropriação ilegal do complexo 
das relações jurídicas que desenvolveu ?  rede de distribuições 
?  dotadas de valor patrimonial, ademais daquilo que lhe era 
devido e não foi regularmente pago no curso da vigência 
contratual.   Busca: ( a ) a condenação da requerida ao 
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pagamento dos custos que despendeu para expor os produtos da 
requerida em feiras internacionais; ( b ) reparação material a 
título de lucros cessantes no montante correspondente à margem 
de lucro obtida pelos representantes indevidamente nomeados 
durante a vigência contratual; ( b1 ) lucros cessantes referentes 
à margem de lucro suprimida pela requerida em decorrência das 
vendas diretas, com relação aos pedidos de venda firmados que 
foram cancelados em razão das vendas diretas; ( b2 ) lucros 
cessantes referente à taxa de administração de 15% ( quinze por 
cento ) devida pela requerida por força dos itens 1 e 3 do 
adendo contratual sobre todas as vendas realizadas por ela às 
empresas denominadas “Comercial Exportadoras” e 
“Tradings”, durante o período do aviso prévio; ( c ) 
prorrogação do aviso prévio pelo prazo de 36 ( trinta e seis ) 
meses, porque mais adequado a permitir a recuperação dos 
investimentos efetuados próximo ao término do contrato; ( d ) 
indenização de que trata a Lei nº 4.866, de 09 de dezembro de 
1965 ( Regula as atividades dos Representantes Comercias 
Autônomos ) para o caso de rescisão imotivada do contrato;  ( e 
) indenização por usurpação de seu fundo de empresa ou 
“goodwill”; ( f ) indenização por penalidade pelo 
descumprimento das condições contratuais, previstas na 
cláusula décima terceira do contrato, correspondente a 10% ( 
dez por cento ) sobre o valor médio dos negócios dos últimos 03 
( três ) anos de vigência; ( g ) ressarcimento dos custos 
suportados com advogados e emolumentos judiciais; ( h ) 
reparação a título de danos morais por ter imputado conduta 
difamatória ao seu nome no mercado, abalando sua honra 
objetiva; ( i ) honorários advocatícios de sucumbência de 20% ( 
vinte por cento ) sobre o valor total da condenação. 

A requerida ofereceu resposta e  
reconvenção (  folhas 614/625 ), requerendo, neste passo, 
reparação por lucros cessantes decorrentes da concorrência de 
mercado levada a efeito pela autora, em contraposição com a 
postura que havia assumido contratualmente por cláusula de 
não concorrência.
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A respeitável sentença de folhas 
2.830 usque 2.835, cujo relatório se adota, julgou improcedentes 
os pedidos contidos na inicial e procedentes os reconvencionais.  
Em consequência, condenou a autora-reconvinda ao pagamento 
de multa contratual no importe de 10% ( dez por cento ) sobre o 
valor médio dos negócios dos 03 ( três ) últimos meses, 
correspondentes a R$ 16.440,72 ( dezesseis mil, quatrocentos e 
quarenta reais e setenta e dois centavos ), atualizados 
monetariamente a partir de junho de 2007 e acrescidos de juros 
de mora de 1% ( um por cento ) ao mês, a partir do mesmo 
momento, mais R$ 15.100,25 ( quinze mil, cem reais e vinte e 
cinco centavos ) e R$ 1.970,60 ( mil novecentos e setenta reais e 
sessenta centavos ), com os mesmos consectários da mora.  Por 
conta da sucumbência nas duas demandas, carreou à autora-
reconvinda o pagamento das despesas processuais e dos 
honorários advocatícios em favor dos patronos da parte 
adversa, fixados por equidade em R$ 10.000,00 ( dez mil reais ).

Interpostos embargos de 
declaração pela autora-reconvinda ( folhas 2.843/2.850 ), 
restaram eles rejeitados ( decisão de folha 2.851 ).

Inconformada, recorre a autora-
reconvinda objetivando a reforma do julgado ( folhas 
2.854/2.900 ).  Alega, em breve suma, o denúncia do contrato 
mediante aviso prévio de apenas 90 ( noventa ) dias não foi 
lícita como julgou o Magistrado singular, porque o tempo de 
aviso não era capaz de permitir que recuperasse os 
investimentos consideráveis que efetuou para o implemento da 
rede de distribuição em favor da parte contrária ( Código Civil, 
artigo 473, parágrafo único ).  Sustenta que o prazo mínimo do 
aviso prévio deveria ser de 36 ( trinta e seis ) meses.  Além disso, 
diz que não comercializava produtos similares aos produzidos 
pela requerida no mercado externo, em afronta aos ditames 
contratuais, como entendeu indevidamente o juízo “a quo” para 
entender que havia espaço para a denúncia motivada do 
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contrato pela requerida com imposição de responsabilização a 
si via reconvenção.  Nessa esteira, aclara que o perito judicial, 
como formação contábil, foi categórico em afirmar que não 
possuía condições de aferir se as mercadorias que 
comercializava no exterior de outras marcas eram ou não 
similares às produzidas pela requerida.  Esclarece que não 
havia impedimento contratual tocante à venda de motores de 
partidas, fabricados por concorrentes da requerida, no exterior, 
vez que a requerida não produz tal componente, como se pode 
ver do Anexo I do Contrato de Distribuição.  Acrescenta de que 
ao contrário do que entendeu o juízo de origem, há prova nos 
autos de que promoveu incremento substancial no mercado 
externo em favor da requerida, como reconheceu o perito 
judicial ao firmar o item “b” da resposta ao quesito “e”.  
Disserta que está amplamente comprovado que participou de 
diversas feiras internacionais para promover a marca da 
requerida, o que resultou em incremento significativo de vendas 
em países em que a nunca havia vendido antes.   Assim, 
imputando ilegalidade à denúncia do contrato, diz fazer jus à 
indenização apurada pelo perito judicial no valor de R$ 
2.772.186,60 ( dois milhões, setecentos e setenta e dois mil, 
oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos ), afora as 
reparações por lucros cessantes.  Por fim, assevera fazer jus 
também a reparação moral por abalo à sua honra objetiva, ao 
seu bom nome no mercado, pois diante da queda de faturamento 
decorrente da conduta ilegal da requerida, sofreu restrição de 
crédito com reflexos negativos na seara dos direitos da 
personalidade.  No que toca à reconvenção, expõe que o direito 
de pretensão da requerida-reconvinte está prescrito, haja vista o 
transcurso do prazo prescricional relativo a reparação civil, de 
03 ( três ) anos, entre a data da rescisão do contrato, ocorrida 
em 17 de março de 2004, e o manejo da reconvenção ( Código 
Civil, artigo 206, § 3º, V, do Código Civil ).   Além disso, afirma 
que a requerida carece da reconvenção, na medida em que na 
ocasião em que denunciou o contrato de distribuição, motivou a 
denúncia em motivos outros que não o alegado inadimplemento 
contratual arguido em juízo.  Demais disso, diz não ter incidido 
em mora com os pagamentos das mercadorias distribuídas, as 
quais, por prática indevida da requerida, eram primeiramente 
faturadas e, somente depois, efetivamente entregues, quando se 
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davam os pagamentos ( prática que nomina de faturamento 
antecipado ).  Nessa esteira, expõe que a requerida sempre 
recebeu os pagamentos sem ressalvas, fazendo incidir na espécie 
o ditame do artigo 323 do Código Civil, pelo qual a quitação de 
capital devido sem ressalvas importa presunção de quitação dos 
juros.  No que diz respeito ao valor de R$ 1.708,00 ( mil 
setecentos e oito reais ) referentes à nota fiscal nº 75.414 
declarados inexigíveis pela sentença, assevera que o montante é 
devido, ou seja, exigível, porque se refere à reposição de 
embalagens dos produtos que adquiriu da parte adversa por 
meio da nota fiscal nº 74.610, as quais foram avariadas durante 
o transporte da exportação realizada à pessoa jurídica 
MONARK DIESEL na Alemanha.   Nesse contexto, pede a 
procedência do recurso de apelação para que a sentença seja 
completamente reformada, julgando-se procedentes os pedidos 
que articulou na petição inicial e improcedentes aqueles 
manejados na reconvenção. 

Recurso tempestivo, 
devidamente processado, bem preparado ( folhas 2.901/2.902 ) e 
oportunamente respondido ( folhas 2.929/2.963 ), subiram os 
autos.

Este é o relatório.

Verte dos autos que, em 30 de 
setembro de 1994, as partes firmaram contrato de distribuição 
de produtos ( autopeças ) com área de abrangência afeta ao 
mercado externo, assim entendido todo o mercado estrangeiro 
além do nacional ( cópia do instrumento contratual às folhas 
59/64 ).

Nos termos do ajuste, a 
requerida ( distribuída ) se dispôs a disponibilizar para a 
demandante os produtos de sua fabricação, ou adquiridos no 
mercado interno, para que esta ( distribuidora ) promovesse a 
venda dos bens no mercado internacional com divulgação da 
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marca, de modo a se ganhar escala no potencial mercado 
internacional ( segunda cláusula contratual à folha à folha 59 ).

Para tanto, a requerida fixaria 
os preços dos produtos a serem distribuídos no mercado externo 
sobre os quais a autora poderia fixar sua margem de 
comercialização, desde que compatível com as praças de 
atuação, de forma a mantê-los competitivos ( “ibidem” ).

Tendo em vista a potencialidade 
do mercado internacional, restou convencionado que a autora 
arcaria, sob seu custo e responsabilidade, com todos os serviços 
de promoção, vendas e entregas dos bens adquiridos da 
requerida, especialmente:  promovendo os produtos em todos os 
mercados potencialmente compradores, participando de feiras 
internacionais,  providenciando toda a documentação de 
exportação, o pagamento de impostos e taxas em todas as 
esferas públicas, os custos com despachantes aduaneiros e a 
operação de transporte e logística necessária para tanto ( 
quarta, quinta e sexta cláusulas às folhas 60/61 ).

No tocante a promoção da 
marca da requerida em feiras internacionais, o contrato previa 
que caberia a ela contratar a locação do espaço e a montagem 
dos estandes que seria ocupados pela autora ( sétima cláusula à 
folha 61 ).

De modo a incentivar a 
contratada a promover a distribuição externa e recompensá-las 
pelos encargos assumidos, a contratante lhe garantiu 
exclusividade no mercado externo; ressalvada a reserva do 
direito de venda direta pela fabricante às montadoras de 
veículos internacionais e a possibilidade de venda direta para 
qualquer cliente interessado, desde que, nesta hipótese, contasse 
com a prévia autorização da distribuidora ( cláusulas 
contratuais segunda e terceira, às folhas 59/60 ).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Para garantir o equilíbrio 
contratual, a  demandada impôs à requerente algumas 
limitações contratuais como a de não concorrer no mercado 
externo sem prévia autorização escrita com produtos que faziam 
concorrência àqueles por ela fornecidos ( oitava cláusula à 
folha 62 ), ou, então, a de impor aos clientes com quem se 
relacionava no mercado externo impedimento de reinternação 
dos produtos adquiridos no mercado brasileiro com preços 
inferiores àqueles nesse mercado praticados ( décima primeira 
cláusula ). 

O acordo de vontades se deu 
por tempo indeterminado, porém contemplou a possibilidade de 
denúncia bilateral, assim a entendida a possibilidade de 
resilição unilateral para qualquer uma das partes, sem qualquer 
ônus; desde que, porém, houvesse aviso-prévio de, no mínimo, 
90 ( noventa ) dias, respeitados os negócios já pactuados ( 
décima cláusula à folha 62 ). 

No campo da resolução 
contratual, inadimplemento culposo das obrigações,  restou 
convencionado que a parte infratora pagaria multa contratual 
em favor da inocente no importe de 10% ( dez por cento ) sobre 
o valor médio dos negócios concluídos nos 03 ( três ) meses que 
antecederam a infração.

Em 1º de novembro de 1994, as 
partes firmaram adendo ao contrato que tratou, em breve suma, 
que nos casos de faturamento para pessoas jurídicas 
denominadas “Comercial Exportadoras” e “Tradings”, as 
vendas se estabeleceriam de forma direta entre elas e a 
fabricante, com pagamento direto a esta, cabendo à autora a 
administração da operação de venda e comissão de 15% ( 
quinze por cento ) sobre o volume de vendas concluída e 
recebida ( folha 64 ). 
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Decorridos aproximados 10 ( 
dez ) anos de relacionamento empresarial sem que se tenha 
notícias de desacordo entre as partes, a contratante, 
desinteressando-se na manutenção da avença, denunciou o 
contrato ( resilição unilateral ) e o fez com respeito às 
disposições contidas na décima cláusula contratual ( folha 62 ),  
isto é, com respeito ao aviso-prévio de 90 ( noventa ) dias ( carta 
denúncia à folha 172/173 ).

Na oportunidade, embora 
desnecessário, a contratante fundamentou que diante da 
conjuntura do comércio exterior no momento da denúncia, que 
propiciava ambiente favorável às exportações, havia percebido 
forma de ampliar suas fronteiras e evoluir no mercado 
internacional de maneira diversa da que havia sido contratada.  
E reputando insatisfatórios para suas expectativas os níveis de 
vendas efetuadas pela contratada, pôs fim ao contrato. 

Irresignada com a extinção do 
ajuste por denúncia da distribuída, como comumente ocorre em 
contratos dessa natureza ( distribuição comercial ), a 
distribuidora contranotificou a contratante, sustentando o seu 
empenho e a projeção do mercado externo durante os anos de 
vigência do acordo de vontades, contrariando o argumento 
mencionado por aquela na carta denúncia de que as vendas 
eram insatisfatórias.

Não havendo o reclamo 
administrativo surtido  o esperado efeito, o contrato foi extinto 
dando azo a que a contratada ingressasse com a presente ação, 
em que tece amplo comentário relativo ao seu agir ao longo da 
vigência contratual, buscando, em síntese, indenização pelo 
término da avença e, demais disso, adimplemento de obrigações 
não cumpridas no curso da vigência contratual.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O que se retira dos autos, é que 
decorrida uma década de parceria empresarial pelas partes, 
com cumprimento das obrigações contratuais de lado a lado em 
conformidade com o contrato paritário até a propositura da 
ação ( somente aí as partes apontaram inadimplemento 
contratual bilateral ), a contratante se desinteressou na 
continuidade do ajuste para adotar outro modelo de negócio que 
mais lhe convinha.  E, inconformada pela extinção do ajuste, a 
contratada busca revelar alguma falha contratual da parte 
adversa que lhe justifique alguma indenização, máxime como 
forma de retribuição pela suposta abertura do mercado 
internacional que desenvolveu ao longo de todo esse tempo.

Não obstante o explanado pela 
autora na inicial com o propósito de tornar a denúncia 
verificada em irregular, a resilição contratual é um direito 
assegurado a todo aquele que faz parte de uma relação 
negocial, máxime quando vigente por tempo indeterminado 
como no caso, porquanto à luz do princípio da autonomia da 
vontade privada, ressalvadas as infrações à ordem pública e à 
função social do contrato, ninguém pode ser obrigado a 
contratar eternamente ?  ressalvada a possibilidade de 
contratação compulsória por imposição legal ( contratos 
coativos ).

E,  foi justamente com suporte 
nesta liberdade contratual que as partes estabeleceram, 
paritariamente, isto é, em situação de igualdade e livremente, as 
condições que regulariam a relação contratual, na qual 
previram como justa a possibilidade de denúncia bilateral desde 
que respeitado o prazo do aviso-prévio estabelecido, note-se, 
sem que houvesse ônus para qualquer uma das partes ( décima 
cláusula contratual à folha 62 ).

Corroborando esta premissa de 
ser direito da parte contratual pôr fim ao ajuste por força da 
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liberdade de contratar, transcrevem-se os ensinamentos de 
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR e ADRIANA MANDIM 
THEODORO DE MELLO, no sentido de que “a imposição de 
obrigações eternas ou vitalícias, sem fundamente na lei ou na 
vontade declarada, fere o senso de liberdade humano e se 
aproxima da noção de escravidão, tão repudiada pelo Direito e 
pela Justiça ( “in” “Apontamentos sobre a Responsabilidade 
Civil na Denúncia dos Contratos de Distribuição, Franquia e 
Concessão Comercial - Revista dos Tribunais nº 790, agosto de 
2001, página 12 ).

E quanto à denúncia nos 
contratos de distribuição, pontua o doutrinador:  

                                                    “Na Denúncia unilateral dos contratos 
de distribuição vigentes indeterminadamente, entretanto, impõe-se a 
concessão de aviso prévio, com antecedência adequada e compatível 
com o vulto e com a duração do negócio de distribuição.  Mas 
observados esses requisitos impostos pela boa-fé e a lealdade, a 
denúncia do contrato é direito fundado nas mesmas razões econômicas 
e morais que justificam a extinção do contrato no termo ajustado 
previamente pelas partes.  Lembre-se de que a provisoriedade do 
contrato de distribuição é da sua essência, e não coaduna princípios 
gerais do direito privado a sujeita eterna do indivíduo a uma relação 
contratual” ( obra citada, páginas 14/15 ).

A propósito e em verdade, 
conceitualmente falando, o que ocorreu no caso, na expressão 
de ORLANDO GOMES, foi a chamada “Resolução 
Convencional”, que se dá “quando no próprio contrato se 
atribui a faculdade de resilir a qualquer dos contratantes” ( 
“in” “Contratos”, 12ª ed., Rio de Janeiro:  Forense - 1989, 
página 205 ), e que fora pactuada pelas partes, porque desejada, 
há aproximadamente uma década.

Segundo CAIO MÁRIO DA 
SILVA PEREIRA, a cessação da resolução contratual, quando 
não ocorre pelo adimplemento natural das prestações ( 
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contratos de prazo certo ), dá-se pela convenção entre as partes, 
pelo implemento da condição, pela falta da prestação devida ou 
ainda pela onerosidade excessiva ( “In” “Instituições de Direito 
Civil, 11ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, volume 3, página 
149 ).

A hipótese dos autos é de 
distrato convencional prevista no artigo 472 do Código Civil de 
2002 e autorizada pelo artigo 473 do mesmo diploma, que rege 
o caso concreto desde a sua entrada em vigor, porque se 
fundamente na vontade da contratante de pôr fim ao ajuste por 
não manter mais interesse em sua continuidade.  Vontade esta 
que deve ser respeitada em atenção ao princípio da não 
intervenção com atenção aos limites do dirigismo contratual.

E nessa perspectiva, convém 
registrar, com suporte nos ensinamentos do Insigne Professor 
RUY ROSADO DE AGUIAR, que a denúncia, veículo da 
resilição em contratos duradouros, impeditivo de sua 
continuação, independe do inadimplemento da contraparte, 
ressaltando o jurista que o exercício do direito de resilição 
“deve ser praticado com a preocupação de causar o menor dano 
possível, e por isso exercido em condições razoáveis e no tempo 
oportuno” ( “in” “Comentários ao Novo Código Civil”, Rio de 
Janeiro: Forense, 2011 - Volume VI, páginas 250 e 285 ).

E nesta quadra,  condições 
razoáveis e tempo oportuno, a requerida respeitou o prazo 
contratual do aviso-prévio de 90 ( noventa ) dias previsto na 
décima cláusula contratual que reputaram justas as partes 
quando elaboraram o contrato, o qual se afigura suficiente, nos 
moldes do parágrafo único do artigo 473 do Código Civil, a 
causar o menor dano possível à autora com a recuperação do 
investimento que fez naquele trimestre final de contratação. 

Isto porque, não há nos autos 
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prova de que a autora tenha realizado investimentos 
consideráveis para a execução do contrato naquele ano de 2004 
?  ao contrário do que certamente ocorreu no ano de 1994, 
quando iniciou as operações, época em que o prazo de 90 ( 
noventa ) dias possivelmente não seria suficiente para a 
recuperação do investimento de então.  

Logo, considerando ser 
exercício regular de direito a parte contratada pôr fim ao ajuste 
quando não mais se interesse por ele ( Código Civil, artigo 188, 
inciso I ), bem como o fato de não haver prova nos autos de que 
a autora tenha realizado aporte significativo na operação de 
distribuição nessa quadra final do contrato, não se vê 
irregularidade na denúncia imotivada do contrato, que observou 
tempo razoável para que a distribuidora encerrasse sua 
operação de distribuição com aquilo que havia em seus estoques 
?  note-se que não há notícias, neste ponto, de que em razão da 
extinção contratual a distribuidora não teve tempo hábil de 
vender aquilo que já havia adquirido.  

Diante dessas peculiaridades do 
caso concreto, denúncia lícita e falta de prova de prejuízo, não 
há como se acolher o pedido de prorrogação do aviso-prévio 
pelo prazo de 36 ( trinta e seis ) meses conforme o pretendido 
pela autora na petição inicial da ação principal, vez que, assim, 
estar-se-ia mitigando a força obrigatória do contrato apenas e 
exclusivamente em seu próprio interesse sem motivo jurídico 
legal para tanto, o que não se pode admitir. 

Ainda no que diz respeito à 
extinção do contrato, cumpre analisar os pedidos formulados 
pela autora na inicial referentes aos supostos direitos 
reclamados ( por exemplo: indenização por usurpação do fundo 
de empresa; indenização de que trata a Lei nº 4.866/65; 
reparação por danos morais ); relegando-se para um momento 
posterior a análise dos pleitos formulados com fundamento no 
alegado inadimplemento contratual da requerida durante a 
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vigência contratual, visto que estes pedidos não decorrem 
diretamente da extinção normal do contrato por denúncia, mas 
de alegada execução anormal do quanto pactuado que ainda 
deve ser objeto de exame.

O não cabimento da 
prorrogação do aviso prévio pelo prazo de 36 ( trinta e seis ) 
meses já foi declarado, restando apenas a análise no campo da 
resilição se a autora faz jus às seguintes indenizações:  ( a ) 
indenização por usurpação de seu fundo de empresa ou 
“goodwill”; ( b ) indenização de que trata a Lei nº 4.866, de 09 
de dezembro de 1965; ( c )  indenização por penalidade pelo 
descumprimento das condições contratuais, previstas na 
cláusula décima terceira do contrato, correspondente a 10% ( 
dez por cento ) sobre o valor médio dos negócios dos últimos 03 
( três ) anos de vigência; ( d ) reparação moral por danos a sua 
honra objetiva.

No tocante ao fundo de 
empresa, a autora sustenta que com a interrupção do contrato a 
requerida irá se locupletar gratuitamente do árduo e profícuo 
trabalho que realizou por aproximadamente uma década para a 
abertura, consolidação e expansão do mercado externo aos 
produtos da marca “MARÍLIA”  ( folha 12 da petição inicial ).

Conquanto não se desconheça 
que o trabalho da autora contribuiu para a consolidação da 
marca da requerida no mercado externo, da qual inegavelmente 
se favoreceu com a percepção de sua margem de lucro sobre 
cada uma das vendas, denota-se dos autos que não foi ela a 
responsável pela abertura desse mercado, porque a requerida já 
atuava no mercado internacional, pelo menos, desde o ano de 
1985, como aponta o documento de folhas 385/386, ou, então, 
desde 1991, como apurou o “expert” da confiança do juízo ao 
analisar seus livros contábeis ( confira-se às folhas 1.658/1.662 
).
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Disso se percebe que a partir do 
momento em que as partes firmaram o contrato de distribuição, 
com a passagem da carteira de clientes já captados e com o 
conhecimento da marca no mercado externo, a autora não 
encontrou dificuldades de dar continuidade às vendas e, 
paulatinamente, incrementá-la, angariando novos clientes. 

Sendo assim, a consolidação da 
marca da requerida no mercado externo com o colhimento de 
frutos por ambas as partes durante anos não autoriza qualquer 
indenização a título de fundo de comércio ou empresa em favor 
da autora, porquanto de um lado a distribuidora ganhou escala 
de vendas com o trabalho da distribuída, que, de sua vez, 
conseguiu penetração no mercado justamente por contar com o 
valor agregado da marca que já era conhecida, não tendo sido a 
responsável exclusiva pela notoriedade da marca. 

Assim, a transferência da rede 
de contatos desenvolvida no exterior pela distribuidora à 
distribuída paulatinamente durante toda a década contratual 
deve ser vista como mera consequência natural dos trabalhos 
desenvolvidos, não, contudo, como apropriação indevida de 
algo imaterial com valor comercial, máxime porque o sucesso 
empresarial se deu pelo comércio de produtos já conhecidos e 
aceitos naquele mercado externo.

RUBENS REQUIÃO, ao tratar 
do tema ?  indenização por fundo de comércio em contrato de 
distribuição ? , assentou:

“Nas mais das vezes, porém, a 
formação da clientela não se deve aos esforços do concessionário, mas 
resulta de árduo trabalho do concedente, que pela excelência de sua 
organização e qualidade de seus produtos, projetou a imagem de sua 
marca no conhecimento dos consumidores, tornados clientes 
costumeiros.  Se a participação do concessionário nessa formação for 
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insignificante, nada há a discutir. A marca, como acentua Buisson, 
pode se fator de maior atração do que o trabalho do concessionário ( 
“in” “O Contrato de Concessão de Vendas com Exclusividade - 
Concessão Comercial” - Revista de Direito Mercantil, volume 7, 
página 43 ). 

De toda sorte,  direito 
indenizatório algum cabe   à autora a título de fundo de 
comércio ou empresa.

De outro lado, também é 
incabível qualquer indenização com fulcro na Lei nº 4.886, de 9 
de dezembro de 1965, que regula as atividades dos 
representantes comerciais autônomos, quer porque o contrato de 
distribuição atípico que rege o caso não se equipara ao de 
representação comercial ?  se aproxima mais da concessão 
comercial entre produtores e distribuidores de veículos 
automotores, cujo regramento pode ser utilizado por analogia ( 
Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1979 - também chamada de 
Lei Renato Ferrari ), ou porque não versa o caso sobre rescisão 
contratual  ( assim entendida a extinção do contrato por culpa ), 
em que se poderia cogitar da indenização prevista no artigo 27, 
alínea “j”, da lei invocada.   O término do contrato foi por 
distrato!

E, na mesma esteira, não tem 
direito a autora a indenização por rescisão contratual prevista 
na cláusula décima terceira do ajuste ( folha 63 ), porquanto 
também se refere à extinção anormal do contrato por 
inadimplemento culposo de obrigação, o que não é a hipótese.

O pleito de reparação por 
danos morais, por sua vez, não comporta análise, pois à míngua 
de ato ilícito da requerida não se pode falar em causação de 
dano. 
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Apreciados todos os pedidos 
articulados na inicial relacionados à denúncia do contrato, 
passa-se a verificar se os pleitos formulados por suposto 
inadimplemento contratual da requerida no curso da ação 
comportam ou não acolhida.

Reclama a demandante que a 
requerida estava contratualmente incumbida de custear suas 
participações em feiras promocionais internacionais, 
contratando a locação dos espações e a montagem dos estandes, 
contudo, durante toda a vigência contratual deixou de arcar com 
referidos custos, pelos quais pretende ser ressarcida.

A cláusula sétima do ajuste, já 
mencionada alhures, de fato contemplou tal obrigação a 
encargo da requerida.  Portanto, o que se tem a saber é se a 
requerida arcou com aqueles custos ou não, impondo-se o dever 
de ressarcimento em caso negativo.

E, a esse respeito, instado pelas 
partes a indicar qual o valor despendido pela autora na 
promoção de feiras internacional, o perito judicial, depois de 
analisar os seus livros contábeis ?  cujos expressos presumem-se 
verdadeiros ? , assentou precisamente:

“Abstraída a questão de mérito 
envolvida, qual seja, a atribuição da responsabilidade da Ré em 
restituir os valores despendidos pela Autora com participação em 
feiras e eventos, à luz do contrato havido entre as partes, restou 
apurado, por outro lado, que o montante de tais dispêndios 
alcançou a quantia de R$ 282.917,18 ( duzentos e oitenta e dos 
mil, novecentos e dezessete reais e dezoito centavos ) ?  já 
atualizada para a data da petição inicial, em junto de 2007” ( resposta 
ao quesito “b” à folha 1.676 - sem destaques no original ).

Definidos os valores gastos pela 
autora com sua participação em eventos para promover a marca 
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da requerida ( os impressos promocionais colacionados à 
petição inicial não deixam dúvidas da promoção ), o que sobra a 
saber é se são devidos pela requerida e se houve pagamento.  E 
a resposta para tanto é sim para a primeira ( são devidos ) e não 
para a segunda ( não houve pagamento ). 

A ambiguidade da cláusula 
sétima do contrato não pode favorecer a requerida, na forma 
como por ela interpretada, para exonerá-la do dever de custear 
o pagamento das despesas relativas às promoções em feiras pela 
autora em seu favor.  

Ora, considerando que havia se 
obrigado aos encargos financeiros para essas participações ?   
que foram realizadas como provam os impressos promocionais e 
a perícia ? , a única interpretação cabível é a de que uma vez 
gasto alguma quantia para as promoções, era o seu dever tê-las 
ressarcido quando não as havia adiantado -  interpretação mais 
favorável da sétima cláusula contratual em favor da contratada ( 
Código Civil, artigo 423 ).  

E como confessa nos autos ao 
criticar o laudo pericial à folha 2.540 ( item II - F ), a requerida 
não adiantou as despesas ou ressarciu a autora acerca desses 
custo, devendo, pois, ser condenada ao pagamento da quantia 
apurada pela perícia devidamente atualizada a partir de junho 
de 2007 e acrescida de juros de mora de 1% ( um por cento ) ao 
mês a partir da citação ( Código Civil, artigos 389 e 405 ).

Fixado isso, analisa-se o pleito 
de lucros cessantes por suposta concorrência da requerida no 
mercado internacional, por representantes diversos, durante a 
vigência contratual. 

O perito judicial, a esse 
respeito, foi categórico em afirmar que não encontrou registros 
de que a requerida tenha atuado no mercado externo por outro 
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representantes indevidamente nomeados em afronta a 
exclusividade contratual ( resposta ao quesito “a” à folha 1.677 
).  Por conseguinte, não havendo provas da alegada afronta as 
disposições contratuais tocantes à exclusividade, improcede o 
pedido de lucros cessantes fulcrado em concorrência. 

E o mesmo se dá com o pedido 
de lucros cessantes referente à taxa de administração de 15% ( 
quinze por cento ), devida pela requerida por força dos itens 1 e 
3 do adendo contratual sobre todas as vendas realizadas por ela 
às empresas denominadas “Comercial Exportadoras” e 
“Tradings”, durante a vigência do contrato e do período do 
aviso prévio, porque o perito judicial apurou que foi 
efetivamente paga pela requerida, nada sendo devida a este 
título ( resposta aos quesito “a” à folha 1.683 ).

Encerrada análise de todos os 
inconformismos da autora, passa-se a se examinar a viabilidade 
e a procedência da reconvenção, aportada em inadimplementos 
configurados durante o curso da relação contratual.

Sustenta a demandante que o 
direito de pretensão da requerida, manifestado em reconvenção 
apenas em 24 de agosto de 2007 com suporte em 
inadimplemento contratual, está prescrito, porquanto articulado 
depois de decorrido o prazo prescricional trienal para o 
exercício de reparação civil previsto no artigo 206, parágrafo 
3º, inciso V, do Código Civil, a contar da data do encerramento 
do contrato, em 17 de junho de 2004. 

Na esteira do entendimento 
consolidado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 
o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por danos 
decorrentes de inadimplemento contratual é o geral, de dez 
anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, por falta de prazo 
específico para tanto ( confira-se, dentre muitos outros: AgRg no 
AREsp 384550/SP, julgado 14/05/2014; AgRg no REsp 
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1422028/SP, julgado 20/03/2014; AgRg no Ag 1327784/ES, 
julgado 27/08/2014 ).

Vale ressalvar, contudo, que o 
prazo prescricional para haver juros ou outras obrigações 
acessórias, também reclamadas pela requerida-reconvinte, 
devem respeitar o prazo prescricional trienal do artigo 206, 
parágrafo 3º, inciso III, do Código Civil, de modo que somente 
podem ser discutidos no caso aqueles vencidos a partir de junho 
de 2004, haja vista a data da propositura da ação ( junho de 
2007 ).

Definidas as balizas da 
prescrição, analisam-se os pleitos contidos na reconvenção de 
folhas 614/625.

A requerida ( fabricante ) 
afirma que a distribuidora violou a cláusula contratual de não 
concorrência ( cláusula oitava à folha 62 ) ao revender no 
mercado internacional peças automotivas de outros fabricantes ( 
estatores, indutores, motores de arranque, rotores e solenoides ), 
devendo ser condenada ao pagamento de indenização a título de 
lucros cessantes consistentes na margem de lucro ou de 
comercialização que teria tem todas as vendas caso os produtos 
fossem os que fabricava. Subsidiariamente pede seja fixada em 
seu favor indenização de 15% ( quinze por cento ) sobre tais 
vendas, por analogia do que dispõe o contrato.

Ao contestar a reconvenção, a 
autora-reconvinda reconhece que vendia no mercado externo as 
peças mencionadas pela requerida-reconvinte ( estatores, 
indutores, motores de arranque, rotores e solenoides ), porém 
diz que estas peças não constavam da linha de produtos 
fabricados e comercializados por esta, haja vista que seu 
catálogo se resumia aos seguintes itens:  acendedores de 
cigarros, botões de partida, chaves direcionais, chaves de luz, 
comutadores, fios de vela, interruptores diversos, relês diversos 
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e terminais ( folha 786 ).

Para comprovar sua alegação, 
a autora-reconvinda anexou à contestação da reconvenção 
cópia da “Lista de Preços de Exportação”, contendo a rubrica 
das partes convenentes, que consistia no anexo contratual 
mencionado na segunda cláusula contratual ( folha 59 ), 
indicando os produtos que adquiriria da requerida-reconvinte 
sobre os quais não poderia concorrer ( lista às folhas 710/715 ).

Apoiada na sétima cláusula 
contratual ?  que previa que qualquer inclusão ou exclusão de 
produtos na linha de produtos fabricados pela requerida-
reconvinte deveria ser comunicada com antecedência mínima de 
90 ( noventa ) dias à autora-reconvinda, quando, então, teria 
ciência de que não poderia comercializar determinados tipos de 
produtos ? , afirma que não concorreu com os produtos 
fabricados pela requerida, pois jamais foi informado por ela 
acerca de alguma alteração em seu catálogo de peças ( confira 
as cláusulas às folhas 61/62).

Não obstante o alegado pela 
autora, resta comprovado nos autos que, ainda não comunicada 
expressamente pela requerida-reconvinte, concorreu, sim, com 
os produtos que esta passou a fabricar durante o curso da 
vigência contratual, na medida em que as cópias dos 
documentos fiscais de folhas 824/833 demonstram que a autora 
comercializou no mercado externo solenoides ( folha 824 ), 
reguladores de voltagem ( folha 825 ), impulsores de partida ( 
folha 828 ), alternadores e motores de partida ( folhas 832 ) 
fabricados pela requerida, ao mesmo tempo em que vendia itens 
iguais fabricados pela pessoa jurídica IRMÃOS ZEN LIMITADA 
e outras fabricantes.

Conquanto a autora não tenha 
sido expressamente informada pela requerida da ampliação do 
seu catálogo de vendas, certamente dele tinha conhecimento 
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porque comercializava os itens acrescidos no mercado externo 
recebendo sua participação, não se afigurando lícito se valer 
daquela falha contratual relativa à falta de comunicação do 
acréscimo no catálogo para comercializar peças de fabricantes 
concorrentes, conduta em descompasso com o dever de 
probidade e boa-fé que regia o negócio jurídico.

Por conseguinte, correta a 
procedência do pedido de cobrança da multa contratual de 10% 
( dez por cento ) sobre o valor médio dos negócios dos 03 ( três ) 
últimos meses, correspondentes a R$ 16.440,72 ( dezesseis mil, 
quatrocentos e quarenta reais e setenta e dois centavos ), que 
deverão ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros de 
mora de 1% ( um por cento ) a mês, desde junho de 2007 ( folha 
2.729 ).

Demais disso, a autora-
reconvinda se insurge contra a condenação que lhe foi imposta a 
título de repasse de valor com atraso ( juros devidos por 
pagamentos atrasados ) e ao não pagamento da nota fiscal 
fatura 75.414. 

No que diz respeito aos atrasos 
perpetrados pela autora-reconvinda tocante ao pagamento das 
faturas lançadas pela requerida-reconvinte, o perito judicial 
apurou que  pelo menos desde março de 2001 recorrentemente a 
autora as quitava com atraso suas obrigações, fato que 
importava na incidência de juros moratórios naqueles pequenos 
interregnos, os quais não foram pagos ou cobrados até a 
propositura destas ações, havendo o “expert” os apurado no 
montante cumulado desde 2001 até 2007 no valor de R$ 
15.100,25 ( quinze mil, cem reais e vinte e cinco centavos ).

Lastreado no laudo técnico, o 
Juiz “a quo” condenou a autora-reconvinda ao pagamento da 
mencionada quantia, a qual é devida, porém não em sua 
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totalidade.

Explica-se:

Em que pese a autora-
reconvinda sustente que não incidiu em mora durante a relação 
negocial, porque o que ocorria era o chamado “faturamento 
antecipado” com atraso na entrega das mercadorias, o que a 
fazia deslocar o pagamento da data ajustada na fatura para 
prazo posterior correspondente ao atraso, certo é que nada há 
nos autos a comprovar esta alegação, que, não só por falta de 
provas, deve ser recusada por falta de convenção entre as partes 
neste sentido.

Dessa  maneira, os encargos 
moratórios por pagamentos atrasados são devidos, respeitado, 
contudo, o prazo prescricional de 03 ( três ) anos para a 
cobrança dos juros, na forma como já foi exposta alhures com 
base no artigo 206, parágrafo 3º, inciso III, cumulado com o 
artigo 2.028, do Código Civil.

Destarte, considerando a 
prescrição de corte, somente os débitos apurados pelo “expert” 
judicial a partir da folha 05 de 07 do Anexo “A” de seu laudo 
técnico ( folhas 1.704/1.706 ) é que são devidos, os quais 
totalizam R$ 5.316,16 ( cinco mil, trezentos e dezesseis reais e 
dezesseis centavos ),  devendo ser atualizados monetariamente a 
partir da data da elaboração do laudo técnico e acrescidos de 
juros de mora de 1% ( um por cento ) ao mês a partir da citação.

Por fim, correta foi a 
declaração de inexigibilidade na cobrança realizada pela autora-
reconvinda em desfavor da requerida-reconvinte tocante à nota 
fiscal nº 75.414, no importe de R$ 1.708,00 ( mil setecentos e 
oito reais ), porquanto referentes às embalagens adquiridas pela 
autora da requerida para substituir aquelas que haviam sido 
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avariadas no processo de exportação de determinadas 
mercadorias, processo este que, nos termos contratuais, corria a 
encargo da autora.

Em resumo: o recurso de 
apelação da autora comporta provimento para: ( a ) reconhecer 
o inadimplemento contratual da requerida, devendo a sentença 
ser reformada para que esta lhe restitua aquilo que gastou para 
participar de feiras internacionais, no montante de R$ 
282.917,18 ( duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e 
dezessete reais e dezoito centavos ), atualizados monetariamente 
a partir de junho de 2007 ( resposta ao quesito “b” à folha 
1.676 ), acrescido de juros de mora de 1% ( um por cento ) ao 
mês a partir da citação; ( b ) pronunciar a prescrição de parte 
do direito de pretensão relativo à cobrança de juros pela 
requerida, permitindo-se a cobrança apenas a partir de junho de 
2004, o que importa na redução de sua condenação para R$ 
5.316,16 ( cinco mil, trezentos e dezesseis reais e dezesseis 
centavos ), atualizados monetariamente a partir da data em que 
o laudo técnico foi elaborado e acrescidos de juros de mora de 
1% ( um por cento ) ao mês a partir da citação.

Diante da sucumbência em 
maior parte, mantém-se a distribuição das despesas processuais 
na forma da sentença, ou seja, a autora-reconvinda arcará, 
pelas duas demandas, com custas e honorários advocatícios, 
arbitrados por equidade em R$ 10.000,00 ( dez mil reais ).

Ante o exposto, dá-se parcial 
provimento ao recurso de apelação, nos moldes desta decisão.

                    MARCONDES D'ANGELO
                  DESEMBARGADOR RELATOR
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VOTO Nº 14.410 -  Apelação nº 0181621-77.2007.8.26.0100 

Apelante: Birkson International Ltda 

Apelada:  Ind. Marília de Aupodeças S/A

17ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo

Juiz José Paulo Camargo Magano

Voto parcialmente divergente, em parte, do 3º juiz Edgard Rosa

O voto do Relator Des. Marcondes D'Angelo é muito claro e 

se mostra especialmente técnico ao separar, a fls. 15 das 26 em que 

se desenvolve,  os pedidos decorrentes da extinção do contrato, pela 

denúncia  que considerou regular ,  das pretensões vinculadas ao 

incumprimento na vigência do contrato. 

Demonstrou S.Exa. que não há direito qualquer decorrente da 

regular resilição do contrato, corolário de exercício regular de direito 

e que, por conseguinte, descabe falar em danos a serem reparados, 

justamente porque lícita a denúncia, com observância dos preceitos 

legais e do contrato. 

Verba por verba, o voto demonstra, exaustivamente, a 

improcedência das pretensões da autora/reconvinda, exceto as 

despesas em feitas internacionais, no valor de R$ 282.917,18, 

corrigido desde junho de 2007, com juros da citação.

Estou de acordo com o cuidadoso voto, mas entendo que não 
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cabe o reembolso das despesas de participação em feiras 

internacionais. A divergência, portanto, é restrita a tal ponto, e nisso 

fiquei vencido. 

A questão é assim regida pelo contrato:

“Cláusula 4ª: Das obrigações acessórias da Birkson: (...) participando de 

feiras internacionais de interesse dos produtos contratados”.

“Cláusula 7ª  Das obrigações da Marília.

... Quando participar de feira nacionais ou internacionais, caberá à 

Marília contratar a locação do espaço, confecção, e montagem do “stand”, 

cabendo à Birkson a utilização do espaço para promoção e vendas dos produtos 

contratuais e, eventualmente, de produtos de terceiros, quando então deverá 

acertar, previamente e por escrito, a sua quota parte de despesas”. 

Como se percebe, a autora tinha a obrigação acessória de 

participar de feiras internacionais de interesse dos produtos 

contratados, sem que a ré tivesse a obrigação de lhe reembolsar os 

gastos correspondentes. O contrato é omisso a respeito, não há tal 

obrigação. 

Por outro lado, quando a ré Marília tivesse interesse em 

participar de tais feiras, ela contrataria diretamente a locação do 

espaço, confecção e montagem do stand, e a autora Birkson poderia 

utilizar, gratuitamente, o espaço. Se, no entanto, a ré utilizasse o 

espaço para também divulgar produtos de terceiros, deveria então 

acertar, previamente e por escrito, a sua quota parte de despesas, ou 
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seja, ela é que promoveria o reembolso das despesas suportadas pela 

empresa Marília. 

No laudo pericial constam apenas as despesas suportadas pela 

distribuidora por sua participação em diversas feiras internacionais 

(fls. 1676 e 1858/1859), ou seja, tais gastos foram feitos em seu 

próprio interesse, e a ré Marília não tem, pelo contrato, a obrigação 

de pagar por eles, pois era obrigação acessória da distribuidora 

participar das feiras, às suas expensas, sem previsão de reembolso a 

cargo da outra parte. 

Observo que a r.sentença não cuidou de tal pedido, e mesmo 

os embargos de declaração, opostos para provocar o exame da 

matéria, foram rejeitados.

Por meu voto, provejo a apelação, mas em menor extensão, 

desta feita justificando o motivo pelo qual entendo que não procede 

a pretensão de reembolso de despesas em feiras internacionais, 

respeitado o entendimento da douta maioria.

EDGARD ROSA, 3º juiz, vencido em parte
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