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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0154155-06.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado 
CN AUTO S/A, é apelado/apelante NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 
LTDA.

ACORDAM, em 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte à apelação da 
autora e negaram provimento à apelação da ré. V.U.", de conformidade com o voto 
do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA 
ROCHA (Presidente sem voto), NETO BARBOSA FERREIRA E FRANCISCO 
THOMAZ.

São Paulo, 15 de julho de 2015. 

Carlos Henrique Miguel Trevisan
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 8.935 
APELAÇÃO Nº 0154155-06.2010.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (21ª VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTES/APELADOS: CN AUTO S/A e NAJU DISTRIBUIDORA DE 
VEÍCULOS LTDA

JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: DANILO MANSANO BARIONI

CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL  Comercialização 
de veículos automotores  Rescisão do contrato pela concedente 

 Imputação à concessionária de culpa pelo término da relação 
contratual  Ação de indenização por danos materiais proposta 
pela concessionária  Sentença de parcial procedência  Apelo 
de ambas as partes  Infração do contrato pela concessionária 
não comprovada  Rescisão imotivada manifestada pela 
concedente  Aplicação do artigo 24 da Lei nº 6.729/79  
Reparação à concessionária não restrita à reaquisição pela 
concedente do estoque e implementos  Acolhimento também de 
pedido referente a recomposição por perdas e danos decorrentes 
de aquisição de totem  Ação procedente em maior extensão  
Investimento em infraestrutura não demonstrado  Apelação da 
autora parcialmente provida, desacolhida a da ré

A sentença de fls. 508/512, cujo relatório é adotado, 
complementada pela decisão de fl. 524 proferida em sede de embargos 
de declaração, julgou parcialmente procedente ação de reparação de 
danos, condenando a ré a readquirir o estoque de veículos automotores, 
implementos e componentes novos pelo preço de venda ao consumidor, 
vigente na data da rescisão contratual, e reconhecendo a hipótese de 
sucumbência recíproca.

Apela a ré (fls. 527/537) afirmando a inexistência de 
cláusula contratual que estabeleça área de atuação exclusiva ou mesmo 
distância mínima para atuação de concessionárias. Sustenta a existência 
de cláusula de exclusividade para comercialização de produtos, tendo a 
autora descumprido a obrigação de comercializar temporariamente seus 
produtos com outras marcas até a locação de imóvel exclusivo para os 
produtos da marca Towner e Topic, o que justifica a rescisão do 
contrato.

Apela também a autora (fls. 540/549) alegando que o 
término da relação contratual se deu exclusivamente por culpa da ré, 
razão pela qual foi ela condenada à reaquisição do estoque nos termos 
do artigo 24, inciso I, da Lei nº 6.729/79, mas que a condenação deve 
alcançar também as perdas e danos previstas no inciso III, referentes a 
investimentos realizados para adequação de suas instalações.

Os recursos foram regularmente processados e 
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respondidos (fls. 562/567 e 569/576).

É o relatório.

As apelações foram distribuídas por prevenção em 
razão de anterior agravo de instrumento (nº 
0349531-36.2010.8.26.0000) interposto pela autora, tendo o recurso 
sido julgado por esta Câmara em 4 de abril de 2011 (fls. 309/314), por 
acórdão relatado pelo eminente desembargador Ferraz Felizardo, 
ocasião em que se manteve a decisão de primeiro grau - fl. 265 - que 
indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Consta dos autos que a autora atua como 
concessionária das marcas SsangYong e Chana e foi procurada pela ré, 
no segundo semestre de 2008, para comercializar as marcas Towner e 
Topic, o que ensejou a celebração de contrato de concessão comercial 
em 20 de dezembro de 2008.

Relata a autora que passou a realizar investimentos 
para adequar as instalações já existentes e adquiriu veículos e peças da 
ré, efetuando vendas regulares e mantendo-se em posição intermediária 
no ranking de vendas. No entanto, a partir de dezembro de 2009, a ré 
passou a criar entraves injustificados como impossibilidade de 
comunicação com a gerência, demora na entrega de peças, entre outros 
e contratou outra concessionária para atuar na mesma área geográfica, 
inclusive praticando preços inferiores de venda.

Ainda de acordo com a autora, a ré continuou 
faturando seus pedidos, mas ao mesmo tempo retirou seu nome da 
relação de concessionárias, mantendo-se silente, apesar das 
comunicações enviadas pela autora, até o dia 29 de abril de 2010, 
quando manifestou a vontade de rescindir o contrato de concessão e 
encaminhou notificação (fls. 231/235).

Sustenta, desse modo, que a ré agiu de forma 
desonesta e lhe causou prejuízos, razão pela qual requer ser indenizada 
por perdas e danos.

A sentença de parcial procedência dirimiu com 
acerto as controvérsias, motivo pelo qual deve ser mantida, exceto em 
pequena parte.
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Da análise do contrato (fls. 46/70) verifica-se que 
não há cláusula que estabeleça exclusividade à autora na venda dos 
produtos comercializados pela ré.

Ainda assim, e como bem observou o MM. Juiz de 
primeiro grau, a Lei nº 6.729/79 (“Lei Ferrari”) define serem inerentes 
ao contrato de concessão “distâncias mínimas entre estabelecimentos de concessionários 

da mesma rede, fixadas segundo critérios de potencial de mercado” (artigo 5º, inciso II) e 
permite a contratação de nova concessão na área delimitada somente na 
hipótese de o concedente demonstrar se “o mercado de veículos automotores novos 

da marca...apresentar as condições justificadoras da contratação que tenham sido ajustadas entre o 

produtor e sua rede de distribuição” (artigo 6º, inciso I).

No caso concreto, a autora não comprovou que a 
concessionária Yuan Comércio de Automóveis Ltda., integrante do 
grupo V12 Motors, iniciou suas atividades em momento anterior ao 
envio da notificação de fls. 231/235 pela ré, em 29 de abril de 2010, o 
que significa que não ficou caracterizada a hipótese de afronta à alegada 
exclusividade.

Vale observar também que a testemunha Gilmar da 
Silva Farias, sócio da concessionária que passou a comercializar os 
produtos da ré, admitiu que “quando a V12 Motors foi procurada pela requerida, esta 

mencionou ao depoente que estaria insatisfeita no que tange à execução contratual empreendida 
pela autora. A requerida mencionou que a autora não estaria fornecendo a contento adequada 
identificação visual das marcas, nem aparato adequado na área de oficina. A V12 Motors interessou-
se em comercializar as marcas desde que houvesse a resolução contratual antes havida entre as 

partes litigantes, pois do contrário não haveria retorno financeiro suficiente para a V12 Motors” 
(fls. 467/468), o que faz concluir que a intenção da ré não era a de 
manter concessionárias concorrentes na mesma área.

De qualquer maneira, a controvérsia perde 
relevância na medida em que os elementos de convicção trazidos ao 
processo apontam que o rompimento da relação entre as partes ocorreu 
por iniciativa da concedente, que não ficou demonstrado que a 
concessionária autora deu causa a essa postura e que, portanto, deve a ré 
se sujeitar às sanções previstas no artigo 24 da Lei nº 6.729/79 (“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; 
IV - satisfazendo-lhe outras reparações que forem eventualmente ajustadas entre o produtor e sua 
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rede de distribuição”).

A ré tinha conhecimento de que a autora já 
comercializava outras marcas de veículos e buscou celebrar o contrato 
exatamente porque a futura concessionária atuava e tinha experiência no 
ramo. 

Tanto é verdade que as partes inseriram no contrato 
a obrigação da concessionária apenas no tocante à readequação do 
espaço da loja para evitar confusão visual entre as marcas, conforme 
cláusula catorze (“a concessionária poderá promover a comercialização de outros produtos 

correlatos, desde que: a) estejam atendidos e não venham a ser afetados os requisitos estabelecidos 
pela concedente para o exercício da concessão, notadamente no tocante à capacidade empresarial e 

desempenho de comercialização”). 

Em outras palavras, o contrato autoriza a 
concessionária a comercializar no local as outras marcas de veículos 
que já vinha vendendo, e não há prova de que se obrigou a 
comercializar os veículos da ré em imóvel exclusivo, cabendo ressaltar 
que tal obrigação não pode ser extraída sequer do documento de fl. 214, 
que se trata de correspondência enviada em 12 de abril de 2010, quando 
a concessão já estava prestes a ser rescindida, mediante a qual a autora 
menciona que iria investir “em um local maior para satisfazer as 
necessidades da CN AUTO”.

Ademais, destaca-se que não ficou demonstrado que 
o compartilhamento do local prejudicou as vendas, prova esta que 
incumbia à ré.

O quadro probatório revela ainda que houve esforço 
da autora para comercializar os produtos da ré, investindo em 
publicidade, modalidade mídia externa (fls. 76/84), e instalando totem 
na fachada de seu estabelecimento informando a venda dos veículos 
Towner e Topic (fls. 101/104), cabendo verificar, até pela míngua de 
dados confirmatórios, que as fotos juntadas pela ré (fls. 394/396) são 
aparentemente anteriores às imagens juntadas pela autora.

Além disso, a ré não se desincumbiu do ônus de 
provar que houve infração contratual por vendas abaixo do esperado, 
pois em quase todo o período de vigência do contrato a autora esteve 
em posição intermediária no ranking das empresas da rede CN Auto 
(fls. 168/169).

Por outro lado, ainda que se entenda que inexistia a 
exclusividade alvitrada na peça inaugural, é induvidoso que houve 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

São Paulo

Apelação nº 0154155-06.2010.8.26.0100 6

contratação de outra concessionária pela ré com o manifesto interesse 
de rescindir o contrato celebrado com a autora, conforme depoimento 
da testemunha Gilmar da Silva Farias, sendo de conhecimento comum a 
ausência de potencial de mercado para a coexistência de duas 
concessionárias da mesma marca numa mesma região.

Nesse particular, conclui-se que a ré distanciou-se da 
lealdade ao engendrar tal contratação sem informar a autora, iniciando a 
venda de veículos à nova concessionária (fls. 211/212) e excluindo o 
nome da autora da lista de concessionárias (fls. 222/223) antes mesmo 
de enviar a notificação comunicando a intenção de rescindir o contrato 
(fls. 219/220), deixando também de atender às comunicações enviadas 
pela autora, apesar de todas as tentativas de resolução amigável do 
conflito.

Em suma, acertada a decisão de primeiro grau que 
reconheceu que a ré deu causa à rescisão do contrato, mantendo-se a 
condenação fixada em sentença para que a concedente readquira o 
estoque, nos termos do artigo 24 da Lei 6.729/79.

O pedido de indenização por perdas e danos deve ser 
acolhido apenas em pequena parte, pois a autora não comprovou 
documentalmente a adequação de instalações, nem a infraestrutura 
construída, limitando-se a apresentar nota fiscal de aquisição de totem 
(fl. 241), de modo que cabe à ré ressarcir a quantia de R$ 6.790,00 (seis 
mil e setecentos e noventa reais), corrigida pela Tabela Prática do 
Tribunal de Justiça desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 
1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial 
provimento à apelação da autora e negar provimento à apelação da ré.

CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN 

       Relator
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