
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Registro: 2015.0000425320

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0070830-65.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FIAT 
AUTOMÓVEIS S.A.

ACORDAM, em 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram 
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
VANDERCI ÁLVARES (Presidente), MARCONDES D'ANGELO E CLAUDIO 
HAMILTON.

São Paulo, 18 de junho de 2015. 

Vanderci Álvares
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Recurso: Apelação com Revisão Nº 0070830-65.2012.8.26.0100
Distribuído em 27/08/2014

COMARCA: São Paulo

COMPETÊNCIA: Responsabilidade Civil 

AÇÃO: Civil Pública

1ª Instância
Nº   : 0070830-65.2012.8.26.0100

Juiz : Elaine Faria Evaristo

Vara: 20ª Vara Cível

RECORRENTE(S): Ministério Público do Estado de São Paulo
RECORRIDO(S): Fiat Automóveis S/A.
ADVOGADO (S): Arnoldo Wald; Fabio Teixeira Ozi

VOTO Nº 25.998/15

EMENTA: Responsabilidade Civil. Ação 
Civil Pública. Alegação de que a ré pratica 
abusivamente “reserva de mercado” ao instigar suas 
concessionárias a vender seus veículos para 
consumidores que residam em sua área de atuação, 
uma vez que adota o denominado “bônus de 
localização”. Suposta violação ao direto do 
consumidor que não restou suficientemente 
comprovada. Sentença de improcedência mantida. 

1. Quando os aspectos decisivos 
da lide já se afloram suficientemente líquidos e aptos 
a embasar o convencimento pleno do magistrado, é 
possível o julgamento antecipado da lide, não 
podendo se falar em cerceamento de defesa.

2. Não há falar-se em reunião 
dos processos em razão da conexão, quando um deles 
já se encontra sentenciado. Súmula 235 do Superior 
Tribunal de Justiça.

3. Documentos trazidos aos 
autos que não permitem concluir pela ocorrência de 
qualquer prática abusiva e lesiva ao direito do 
consumidor praticada pela ré.

4. A “Convenção Parcial de 
Marca Bônus de Localização” admite que os 
consumidores realizem a aquisição de produtos em 
qualquer das concessionárias da rede, no território 
nacional, podendo vir a acontecer a venda e 
emplacamento em áreas de operações diferentes 
daquelas para as quais foram originariamente 
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comercializados.
5. O que não se permite é que a 

concessionária, por sua iniciativa, busque clientes 
fora da área de concessão, não o atendimento a 
consumidores que venham de outra praça. 

6. Tampouco viola o direito do 
consumidor a conduta da ré de atribuir às 
concessionárias um bônus sobre o preço sugerido pela 
venda dos automóveis, caso esta se realize em sua 
área de operação ou em áreas livres, vendidos por 
outras concessionárias.

7. Tal conduta visa apenas 
estimular as concessionárias a oferecer serviços e 
condições atrativas e vantajosas para consumidores 
de sua própria região, fidelizando os consumidores 
que já adquiriram seus produtos.

8. Rejeitaram as preliminares e 
negaram provimento ao recurso.
 

1. RELATÓRIO ESTRUTURADO

Inicial (fls. 02/20)
Síntese do pedido e da causa de pedir: trata-se de ação civil pública ajuizada por 
Ministério Público do Estado de São Paulo contra Fiat Automóveis S.A. 
alegando que a empresa ré, por meio de suas revendedoras autorizadas, estaria 
impedindo os consumidores de adquirirem seus veículos em concessionárias das 
marcas localizadas fora da área de domicílio deles, exceto se fizessem declaração 
falsa de residência. Requer a concessão da medida liminar para determinar que a 
ré: a) se abstenha de conceder a seus concessionários qualquer benefício  direto 
ou indireto  em razão da comercialização de veículos, peças ou serviços a 
consumidores que residam dentro da área de concessão; b) explicite no contrato de 
concessão que o concessionário (distribuidor), além de não poder recusar a venda 
ao consumidor domiciliado fora de sua área de concessão, também está proibido 
de exigir ou permitir que este referido consumidor declare, falsamente, que reside 
na cidade de sua área demarcada; c) informe na primeira página de seu site que o 
consumidor pode adquirir seu veículo na concessionária de sua preferência e que a 
referida concessionária está proibida de recusar e de exigir ou permitir a 
declaração de endereço falso, caso ele não resida na área demarcada para sua 
atuação. Requer, por fim, a procedência da ação para tornarem definitivos os 
provimentos concedidos em sede de liminar, além de condenar a ré na obrigação 
de fazer, consubstanciada no dever de emitir circular periódica (anual) para a rede 
de concessionários, alertando-os de que não podem recusar ou embaraçar a venda 
ao consumidor que reside fora de sua área demarcada e nem dele exigir ou 
permitir a declaração de endereço residencial falso, bem como na obrigação de 
fazer, consistente em dar publicidade da r. sentença condenatória, às suas 
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expensas, no sítio eletrônico de seu domicílio na internet, bem como pelos meios 
de comunicação  jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, a fim de 
garantir a efetividade da tutela, tudo sob pena de multa. Deu à causa o valor de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais).

Sentença (fls. 587/589)
Resumo do comando sentencial: a douta magistrada presidente do feito julgou 
improcedente a demanda, ao entendimento de que não é a ré quem está 
supostamente praticando a ação indevida, mas sim suas concessionárias. São 
obviamente pessoas jurídicas distintas, com administrações próprias. Ressaltou 
que a ré somente poderia ser responsabilizada se houvesse prova nos autos de que 
contribuiu para que suas concessionárias assim agissem. Entretanto, entendeu não 
haver nenhuma prova nesse sentido. Sem condenação em custas e honorários. 

Razões de Recurso (fls. 594/609)
Objetivo do recurso: insurge-se o autor alegando, preliminarmente, nulidade da 
sentença pelo julgamento antecipado da lide e porque haveria outra ação conexa 
sendo necessária a junção das ações. Quanto ao mérito, alega que a ré praticou 
abusivamente “reserva de mercado” ao instigar suas concessionárias a vender seus 
veículos para consumidores que residam em sua área de atuação, uma vez que 
adota o denominado “bônus de localização”. Defende que os benefícios 
concedidos pela apelada acabam por estimular os distribuidores a não venderem 
veículos novos para consumidores que residam fora da área de concessão ou a 
induzirem estes a declararem falsos domicílios. 

É o sucinto relatório.

2. Voto.

O recurso não vinga.

De início, cumpre rejeitar a nulidade da 

sentença pelo indigitado cerceamento de defesa.

Só se estadeia a nulidade decorrente de 

indigitado cerceamento de defesa quando a prova pretendida pela 

parte revela-se, na avaliação do magistrado, imprescindível para 

formação de seu convencimento e deslinde da ação.

Se o juiz se convence da 

desnecessidade da prova requerida, e da presença de elementos hábeis 
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a decidir a questão, tem ele a faculdade de antecipar o julgamento, 

evitando procedimentos inúteis ou prescindíveis.

Ao presidente do processo incumbe 

determinar a produção de provas, não podendo a não realização de 

audiência ou de prova pericial e testemunhal traduzir cerceamento de 

defesa ou mesmo conduzir a anulação do decisório. Sendo o 

destinatário da prova, somente a ele, juiz, cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não da realização de qualquer uma delas.

Nesse sentido, o entendimento 

jurisprudencial:

"O julgamento antecipado do pedido não 
implica em (sic) cerceamento de defesa, quando a prova, que 
é unicamente documental, encontra-se nos autos (Ac. un. da 
1a T. do TJMS de 17.05.1994, na Ap. 35.680-7, Rei. Des. 
FREDERICO FARIAS DE MIRANDA; RJTJMS 96/66)." 
(ALEXANDRE DE PAULA, Código de Processo Civil 
Anotado, Vol. 2, pág. 1.576, Editora Revista dos Tribunais, 
7a ed.).

Assim, de acordo com o artigo 130 e 

131 do Código de Processo, cabe ao juiz avaliar a necessidade da 

realização da prova, e, afigurando-se presentes, ao julgador, os 

elementos suficientes a firmar seu convencimento, nada há de ilegal 

ou teratológico na prolação da sentença.

No Egrégio Supremo Tribunal Federal, 

já se pontificou:

“A necessidade de produção de prova em 
audiência, há de ficar evidenciada para que o julgamento 
antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 
antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão 
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do 
magistrado”.
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(STF - RE 101.171/SP - “in” RTJ 115/789).

No mesmo sentido, no Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça assim já se decidiu:

“O ordenamento jurídico brasileiro outorga 
ao magistrado o poder geral de instrução no processo, 
conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de 
Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o 
destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a 
necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, 
cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da 
prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se 
mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, 
rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de 
defesa”.(Resp. nº 1108296/MG, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 
07/12/2010, DJe 03/02/2011).

“Segundo o princípio da persuasão racional 
ou da livre convicção motivada do juiz, a teor do que dispõe 
o art. 131 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado 
apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e 
circunstancias constantes dos autos, competindo-lhes, pois, 
rejeitar diligências que delonguem desnecessariamente o 
julgamento, de forma a garantir a observância do princípio 
da celeridade processual.”  (AgRg no AREsp nº 34.248/RS, 
Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14/02/2012, DJe 
23/02/2012).

E, de fato, cuidando-se de questão 

exclusivamente de direito, a apreciação de prova documental já se 

aflorava suficientemente líquida a embasar convencimento pleno do 

magistrado, não necessitando dilação probatória e permitido o 

julgamento antecipado da lide.

Tampouco há falar-se em conexão da 

presente demanda com a Ação Civil Pública nº 

5017205-19.2012.404.7200 em trâmite perante a 4ª Vara Federal de 
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Florianópolis, porquanto, ainda que conexão houvesse, já houve 

prolação de sentença no presente caso, o que impede o conhecimento 

da conexão, nos termos da súmula 235 do Superior Tribunal de 

Justiça: “a conexão não determina a reunião dos processos, se um 

deles já foi julgado”.

Rejeita-se, pois, as questões 

preliminares.

O cerne da controvérsia recai sobre a 

suposta prática abusiva de “reserva de mercado”, desenvolvida pela 

ré.

O Ministério Público sustenta que a ré 

estimula suas concessionárias a não venderem veículos novos a 

consumidores residentes fora de sua área de atuação, o que acaba por 

restringir o direito dos consumidores de escolher onde querem 

comprar seus automóveis, ou os induz a declarar falso domicílio.

Sustenta que tal alegação se 

comprovaria pela concessão de benefícios às concessionárias pelas 

vendas realizadas dentro de sua área operacional, mecanismo que 

acarretaria o desenvolvimento da abusiva prática de “reserva de 

mercado”.

Contudo, o conjunto probatório trazido 

aos autos, não permite concluir pela ocorrência de qualquer prática 

abusiva e lesiva ao direito do consumidor praticada pela ré.

Conforme se observa do Contrato de 

Concessão da requerida, juntado às fls. 158/165 e 439/446, não existe 

qualquer cláusula contratual a determinar que a concessionária venda 
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veículos e acessórios, ou preste serviços, exclusivamente a 

consumidores residentes em sua área de abrangência.

A “Convenção Parcial de Marca Bônus 

de Localização” (fls. 422/435) admite que os consumidores realizem a 

aquisição de produtos em qualquer das CONCESSIONÁRIAS DA 

REDE, no território nacional, podendo vir a acontecer a venda e 

emplacamento em áreas de operações diferentes daquelas para as 

quais foram originariamente comercializado. Confira-se:

“III.3. Considerando que, conforme 
disposto na lei 6729/79, alterado pela lei 8132/90, os 
consumidores podem trazer a aquisição de produtos em 
qualquer das CONCESSIONÁRIAS da REDE, no 
território nacional, com isto, podendo vir a acontecer a 
venda e emplacamento de veículos em áreas de operação 
diferentes daquelas para as quais foram originariamente 
comercializados pela FIASA para a 
CONCESSIONÁRIA”.

(...)

Conforme se observa, o que não se 

permite é que a concessionária, por sua iniciativa, busque clientes fora 

da área de concessão, não o atendimento a consumidores que venham 

de outra praça. 

É o que dispõe a Cláusula VI. 1.3 do 

mencionado contrato (fls. 159):

É vetada ao CONCESSIONÁRIO toda e 
qualquer atividade visando a venda dos PRODUTOS fora 
da ÁREA DE CONCESSÃO.

Tampouco viola o direito do 

consumidor a conduta da ré de atribuir às concessionárias um bônus 
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sobre o preço sugerido pela venda dos automóveis, caso esta se realize 

em sua área de operação ou em áreas livres, vendidos por outras 

concessionárias.

O item III.5 da Convenção Parcial do 

Bônus de Localização, dispõe que:

III.5. Considerando que as 
CONCESSIONÁRIAS que efetuarem vendas fora de sua 
área de operação pelo exercício da vontade e opção do 
consumidor, consideram justo que as 
CONCESSIONÁRIAS das áreas onde tais veículos sejam 
emplacados recebam uma bonificação em virtude de tais 
vendas e também dos serviços assistenciais em garantia;

(vide - fls. 422/435):

O “Bônus de Localização” estabelece 

que a montadora restitui à concessionária 0,7% do valor do veículo 

comercializado, desde que a mesma realize pelo menos 80% de suas 

vendas para residentes em sua área de atuação. Tal bonificação cai 

pela metade caso o percentual de vendas na área de atuação situe-se 

entre 70% e 80%. Caso a penetração de mercado na área operacional 

do concessionário e filiais onde os veículos tenham sito emplacados 

seja inferior a 70% da média de emplacamento, não será efetuado 

nenhum pagamento (vide fls. 431/432).

Referido bônus funciona como um 

mecanismo de compensação, pois, ainda que consumidores de uma 

determinada área adquiram seus veículos em área diversa, será 

beneficiada a concessionária de origem, na qual deverá ser realizado o 

emplacamento do veículo.
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Tal conduta visa apenas estimular as 

concessionárias a oferecer serviços e condições atrativas e vantajosas 

para consumidores de sua própria região, fidelizando os consumidores 

que já adquiriram seus produtos. 

Nesse sentido já decidiu esta C. Corte:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Alegação de 
que a ré pratica indevida "reserva de mercado", 
compelindo os consumidores a adquirir veículos e peças 
e contratar serviços apenas na concessionária da 
localidade em que residem. Suposta violação ao direito 
do consumidor não restou suficientemente comprovada. 
Insuficiente a alegação de violação hipotética a direitos 
do consumidor, sem a prova de sua real ocorrência - 
Documentos trazidos aos autos, pelo contrário, 
evidenciam que a requerida não só esclarece seus 
clientes acerca do direito de optar pela concessionária 
que melhor lhes aprouver, como recomenda às suas 
concessionárias que observem o disposto no art. 5º, § 3º 
da Lei n. 6.729/79 (Lei Ferrari). Condutas da ré de 
atribuir às concessionárias bônus de 2% sobre o preço 
sugerido para venda dos automóveis, caso esta se realize 
a consumidor de sua área operacional, e de determinar 
que a concessionária que vendeu dado automóvel pague 
R$ 120,00 à concessionária diversa que realizar a 
revisão gratuita do veículo alienado por aquela, 
tampouco são abusivas ou lesivas aos consumidores, 
pois visam apenas a estimular as concessionárias a bem 
desempenhar sua atividade econômica, conquistando os 
clientes de sua própria região e fidelizando os 
consumidores que já adquiriram seus produtos. Ação 
civil pública corretamente julgada improcedente. 
Recurso não provido”. (Relator(a): Francisco 
Loureiro; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6ª 
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 
26/02/2015; Data de registro: 26/02/2015.

Assim, não há se falar em qualquer 

conduta abusiva praticada pela ré, restando mantida, portanto, a 
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decisão de primeiro grau.

3. “Ex positis”, pelo meu voto, rejeito 

as preliminares e nego provimento ao recurso.

 

VANDERCI ÁLVARES
Relator
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