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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0005235-41.2015.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que são apelantes ZAVEL MOTORS 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - ZAVEL TUBARÃO e ZAVEL MOTORS 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - ZAVEL LAGES, são apelados KIA MOTORS DO 
BRASIL LTDA, KMB DISTRIBUIDORA LTDA. e BRASIL TRADING LTDA..

ACORDAM, em 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores KIOITSI 
CHICUTA (Presidente) e FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.

São Paulo, 31 de agosto de 2017

RUY COPPOLA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelante: Zavel Motors Comércio de Veículos Ltda

Apeladas: Kia Motors do Brasil Ltda., KMB Distribuidora Ltda. e Brazil 

Trading Ltda.

Comarca: Itu  1ª Vara Cível

Relator Ruy Coppola

Voto nº 37.273

EMENTA
Contrato de distribuição de veículos. Ação declaratória c.c. 
pedido de tutela antecipada. Pretensão da autora de renovação 
do contrato de concessão comercial por prazo indeterminado. 
Sentença de improcedência. Em que pese a dicção da Lei 
Ferrari que determina que o contrato de distribuição de 
veículos deve vigorar por no mínimo 05 anos, a intenção da lei 
é permitir ao representante ressarcir os investimentos gastos. 
No caso em tela, o contrato de 2 anos foi renovado 
sucessivamente por duas vezes, vigorando pelo prazo de 06 
anos, sendo suficiente para que a autora recuperasse o valor 
investido. Prevalência do pact sunt servanda, considerando as 
nuances do caso concreto. Sentença mantida. Majoração dos 
honorários recursais. Recurso improvido.

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de 

cláusula contratual, ajuizada pela apelante em face das apeladas que 

a sentença de fls. 2367/2370, cujo relatório se adota, julgou 

improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 

10.000,00.

Apela a autora (fls. 2375/2387), sustentando, em 

síntese, que deve ser declarada a nulidade da cláusula contratual que 

estipula prazo de vigência de 2 anos para o contrato de distribuição 
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comercial, quando a Lei Ferrari prevê prazo mínimo de 5 anos para 

estes tipos de negócios. Outrossim, após o término deste prazo de 5 

anos o contrato vigora por prazo indeterminado, o que deve ser 

aplicado no caso. Com efeito, pede a procedência da demanda para 

ser declarada a vigência por prazo indeterminado do contrato firmado 

entre as partes.

Recurso tempestivo, preparo anotado (fls. 

2388/2389).

Contrarrazões a fls. 2408/2431.

É o relatório.

A apelante ingressou com a presente demanda, 

com a intenção de anular a cláusula que estipula vigência pelo prazo 

de 2 anos do contrato de distribuição comercial de veículos, firmado 

com as apeladas.

Aduz a apelante que o art. 21, parágrafo único, da 

Lei nº 6.729/79 (Lei Ferrari) prevê que o contrato de distribuição de 

veículos tem prazo mínimo de 5 anos, e após este prazo o contrato 

vigora por prazo indeterminado.

E é exatamente esta a pretensão da autora, que 

seja declarado que o contrato vigora por prazo indeterminado, de 

modo que o contrato só poderia ser rescindido por descumprimento 

legal ou contratual.

O magistrado julgou improcedente o feito, 

considerando que as partes firmaram contrato com vigência de 2 anos 

e, não havendo hipossuficiência de nenhuma parte, deve ser 

privilegiado o pacta sunt servanda.
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Realmente, conforme já decidido por esta Colenda 

Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 

0045904-24.2015.8.26.0000, “plenamente possível a aplicação da Lei nº 

6.729/79 ao caso em tela, não sendo possível que contrato firmado entre particulares 

afaste a incidência de lei.”.

Entretanto, em pese a literalidade do disposto na 

Lei Ferrari, que prevê em seu art. 21, parágrafo único, que o contrato 

de distribuição de veículo deve ter prazo mínimo de vigência de 5 

anos, é certo que o escopo desta norma é assegurar ao contratante 

tempo suficiente para recuperar os investimentos realizados.

No caso em tela, ainda que o contrato tenha 

estipulado prazo de 2 anos, ele foi firmado inicialmente em 2008, 

sendo renovado uma primeira vez em 2010 e novamente em 2012, 

vigorando até o ano de 2014.

Verifica-se, portanto, que o contrato de distribuição 

de veículos firmado entre as partes vigorou de 2008 até 2014, ou 

seja, por seis anos.

Nesta hipótese, ainda que cada um dos contratos 

tenha sido estipulado por dois anos, a relação jurídica se perpetuou 

por seis anos, valor superior ao previsto na Lei Ferrari, permitindo à 

autora recuperar o valor investido.

Destarte, a intenção da lei foi atendida, haja visto o 

negócio jurídico ter vigorado por período suficiente para que a autora 

pudesse reaver os gastos iniciais, não sendo possível anular a 

cláusula contratual como pretende a apelante, muito menos prorrogar 

contrato por prazo indeterminado, quando uma das partes manifestou 

expressamente seu desinteresse.
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Sendo assim, respeitada a mens legis, impossível 

que o Estado-juiz invada na liberdade contratual própria das partes, e 

imponha contrato indesejado por prazo indeterminado, pelo qual deve 

ser mantida a sentença que julgou improcedente o feito.

Por fim, os honorários recursais devem ser 

majorados, considerando que a sentença foi proferida em 17.03.2017 

e disponibilizada no DJE em 22.03.2017 (fls. 2373/2374), ou seja, já 

na vigência do Novo Código de Processo Civil que prevê no §11º do 

seu artigo 85:

“O tr ibunal, ao julgar recurso, majorará os honorários f ixados 

anter iormente levando em conta o trabalho adicional real izado em grau 

recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, 

sendo vedado ao tr ibunal,  no cômputo geral da f ixação de honorários 

devidos ao advogado do vencedor,  ultrapassar os respectivos l imites 

estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”. 

Não bastasse, o Enunciado administrativo nº 7 do 

Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“Somente nos recursos interpostos contra decisão publ icada a 

part ir de 18 de março de 2016, será possível o arbit ramento de 

honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.  85, § 11, do novo 

CPC.”.

Neste diapasão, já condenada a autora ao 

pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor 

da causa (que é de R$ 100.000,00), majoro o montante condenando a 

autora a pagar ao patrono das rés honorários de 15% sobre o valor da 

causa.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO 
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PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.

RUY COPPOLA

RELATOR
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