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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

9000017-54.1999.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é 

apelante IRCURY S/A VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS, são 

apelados FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e BANCO FORD S/A.

ACORDAM, em  26ª Câmara Extraordinária 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 

EROS PICELI (Presidente sem voto), PEDRO BACCARAT E MARIO A. 

SILVEIRA.

São Paulo, 25 de setembro de 2017.

Arantes Theodoro

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO 9000017-54.1999.8.26.0506

APELANTE Ircury S.A. Veículos e Máquinas Agrícolas 

APELADOS Ford Motor Company Brasil Ltda. e Banco Ford S.A.

COMARCA Ribeirão Preto  8ª Vara Cível

VOTO Nº 31.729  

EMENTA  Contrato de concessão comercial.  

Veículos automotores.  Ação aforada por revendedora com o fim de ver 

decretada a rescisão do contrato por culpa da montadora e obriga-la a 

pagar indenização por danos emergentes e lucros cessantes, assim 

como a impor à instituição bancária  a revisão de valores e a anulação 

de dação em pagamento.  Quadro fático que não autorizava tal 

desfecho.  Improcedência da ação bem decretada. Apelação improvida.

Sentença cujo relatório se adota julgou 

improcedente ação ajuizada por revendedora de veículos com o fim de ver 

decretada a rescisão de contratos celebrados com o fabricante e em face 

disso obriga-lo a pagar indenização por danos emergentes e lucros 

cessantes e, relativamente à instituição bancária do mesmo grupo 

empresarial, obter a revisão do valor do débito e a anulação de dação em 

pagamento de imóvel, com consequente indenização pelos prejuízos 

causados pela alienação daquele bem.

Ao lado disso a sentença acolheu reconvenção na 

qual a primeira ré postulava a condenação da autora ao pagamento da 

indenização prevista no artigo 26 da Lei 6.729/79 e reputou procedente 

conexa ação aforada pela instituição financeira com o fim de ser imitida na 
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posse do imóvel objeto da dação em pagamento.

A autora apela e pede seja invertido tal desfecho.

Para tanto ela assevera que ao longo da relação 

contratual a Ford manteve forte influência na gestão dos negócios da 

recorrente, mas a partir de certo momento a relegou à própria sorte, o que à 

vista da proibição ao “venire contra factum proprium” impunha reconhecer 

sua responsabilidade pelos prejuízos que a revendedora sofreu.

A recorrente salienta que, ademais, a atuação da 

montadora foi abusiva, o que contrariou o artigo 16 da Lei 6.729/79, já que 

ela lhe entregou veículos sem observar a especificação contida nos pedidos; 

debitou na conta da empresa valores de origem não comprovada 

pertinentes a ações publicitárias e a treinamentos; reduziu a quantidade de 

veículos para revenda; efetuou vendas diretamente a consumidores e 

conferiu a outra empresa concessão para atuar no município de Sertãozinho 

em detrimento dos interesses da apelante.

Ao lado disso ela enfatiza que abusivo também se 

mostrou o proceder da instituição financeira, eis que cobrava juros já a partir 

do envio do veículo pela fábrica e lançava na conta débitos sem autorização 

da devedora.

Por fim, a recorrente assevera que não se podia 

prestigiar o valor atribuído pelo perito ao imóvel objeto da dação em 

pagamento, isso de modo a deixar de anular aquele negócio jurídico por ter 

o bem um valor de mercado muito superior ao da dívida.

Recurso regularmente processado.

Os autos foram distribuídos para a 7ª Câmara de 

Direito Privado, posteriormente para integrante da 22ª Câmara, depois para 
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a 28ª Câmara e ao final a este relator nos termos da Resolução nº 737/2016 

do Órgão Especial desta Corte.

É o relatório.

A apelante aforou a ação com o fim de ver 

decretada por culpa da ré a rescisão de contratos de concessão comercial 

para revenda de veículos automotores e em face disso compelir a 

demandada a lhe pagar as indenizações que indicou.

Ao lado disso ela pediu que fossem revistos os 

valores devidos à instituição bancária pertencente ao grupo empresarial da 

concedente e que se anulasse a dação em pagamento com ela ajustada, 

com consequente condenação daquela ré ao pagamento de indenização 

pelos prejuízos causados pela alienação de imóvel.

Para justificar tais pleitos a autora alegou na 

petição inicial que a montadora deu causa ao insucesso de suas atividades 

ao (1) excluir da concessão a área das cidades de Batatais e Sertãozinho, 

(2) descontinuar a produção dos modelos Corcel e Del Rey, (3) lançar a 

linhas Versailles e Verona, que não obtiveram boa aceitação pelo mercado, 

(4) debitar na conta da concessionária despesas com publicidade e cursos, 

(5) enviar veículos que não haviam sido solicitados ou em desacordo com a 

especificação contida nos pedidos, (6) vender veículos diretamente a 

frotistas mediante o pagamento de comissões ínfimas, (7) reduzir a cota de 

veículos para revenda e (8) impor a compra de ferramental novo a cada 

alteração nos veículos.

Já no tocante à instituição bancária a autora 
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afirmou que referida demandada (1) deixou de deduzir os juros pelo período 

em que o veículo estava em trânsito da fábrica até a concessionária, (2) 

impôs a outorga de procuração para que a devedora e seus sócios 

firmassem contratos, (3) ofereceu linha de crédito inferior a que vinha sendo 

adotada e (3) conferiu a imóvel cedido em dação em pagamento um valor 

inferior ao seu preço de mercado.

As rés rebateram as alegações da autora e a 

primeira demandada em reconvenção veio a cobrar a indenização prevista 

no artigo 26 da Lei Ferrari, tendo sido a estes apensados os autos de ação 

de imissão na posse ajuizada pela instituição bancária celebrante do 

contrato de dação em pagamento.

Ante a controvérsia instalada entre as partes a 

Juíza mandou produzir perícia e colheu prova oral, tendo ao final reputado 

improcedente a ação e procedente tanto a reconvenção como a ação 

conexa, desfecho contra o qual a promovente aqui se insurge.

Pois bem.

De pronto se vê que aqui se cuidava de 

relacionamento comercial iniciado em 1979 e que ao longo de sua 

existência naturalmente presenciou as tantas alterações havidas no 

panorama econômico, assim como no mercado automobilístico, o que impôs 

às partes contínua adaptação aos novos tempos e às exigências do 

consumidor.

Logo, nada de anormal havia na notícia da autora 

de que a ré naquele período descontinuou a produção dos defasados 

modelos Corcel e Del Rey e os substituiu pelas linhas Versailles e Verona, 

tecnologicamente mais atuais, ainda que mediante realinhamento do preço 

e estabelecimento de “joint venture” com outra montadora.



6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

26ª Câmara Extraordinária de Direito Privado

Apelação nº 9000017-54.1999.8.26.0506

Tal proceder evidentemente não se mostrava 

ofensivo ao contrato ou prejudicial ao negócio - a própria autora admitiu que 

o consumidor “já não aceitava mais produtos modelo 1990” (fls. 10) - e 

motivo não havia para dizer que fora a causa do insucesso do negócio da 

autora.

Aliás, o perito afastou essa hipótese ao constatar 

que a situação econômica da autora se deteriorou porque nos anos 

imediatamente anteriores à propositura (1995) ela adotou uma política 

financeira inadequada (fls. 1.907).

Tampouco se podia censurar a demandada por 

ter remanejado áreas de distribuição de seus produtos, já que medida dessa 

sorte é inerente à concessão conforme o artigo 5º da Lei 6.729/79 e em 

concreto ocorreu sem violar o contrato firmado pela autora.

Note-se que a promovente aqui já não reclama 

por ter ficado sem a concessão de veículos na região de Batatais, nem 

combate a sentença no ponto em que a Juíza consignou que ela deixou de 

provar que também atuava na cidade de Sertãozinho.

Revelação que se mostrava essencial, eis que 

sem isso não se podia validar a alegação da petição inicial de que a autora 

fora concretamente prejudicada pela medida adotada pela montadora.

De todo modo, em correspondência a autora 

formalmente expressou sua concordância com a elevação da revendedora 

de Sertãozinho à condição de concessionária da marca de caminhões 

(fls.1.081), o que deixava deslocada, assim, a alegação - só veiculada dez 

anos depois - de que seu direito de preferência fora desrespeitado e que 

isso fora uma das causas de seu insucesso.

Por outro, não se podia dizer que a montadora 
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agiu de modo abusivo ou contra o direito positivo ao debitar despesas com 

publicidade e treinamento de pessoal na conta da concessionária.

Afinal, como enfatizou a Juíza o contrato facultava 

à montadora carrear aquela sorte de despesa à concessionária, o que não 

era desautorizado pela Lei Ferrari ou pela Convenção da Marca.

E nada impedia a adoção do sistema de conta 

corrente, na qual a montadora lançava os créditos e os débitos da 

concessionária (fls. 1.909), como ocorreu ao longo de anos sem qualquer 

oposição (fls. 1.911).

Aliás, a Convenção até aludia a tal sistema como 

se via exemplificativamente no artigo 18 do Capítulo IV. 

Como enfatizou o perito, a referida Convenção na 

verdade só desautorizava o lançamento em conta de débitos atinentes a 

obrigações que a concessionária não tivesse contraído (fls. 1.901).

Por isso, no caso concreto a autora havia de 

especificar os lançamentos que reputava indevidos ou apontar concreta 

incorreção daqueles valores, não bastando para deles se eximir, portanto, a 

vaga assertiva de que ocorreram débitos sem sua autorização.

Já quanto à redução da quantidade de veículos 

disponibilizados à autora o perito bem esclareceu que assim ocorreu porque 

a ela estava com sua linha de crédito reduzida (fls.1.937 a 1.939), o que foi 

confirmado por depoente em audiência (fls. 2.513).

De lembrar que conforme o contrato cabia à 

concessionária “providenciar uma linha de crédito adequada para o 

financiamento do seu estoque” (item D  fls. 62 verso) e que podia a 

montadora recusar a entrega de produtos se a comerciante estivesse em 
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débito (item M-2  fls. 78 verso).

Certo, ainda, que a Convenção da Marca 

autorizava a montadora, à vista da redução da expectativa de vendas de 

certa concessionária, a remanejar a cota de veículos dela para outros 

revendedores (artigos 4º e 5º do Capítulo X), medida que naturalmente 

podia então ocorrer na situação apontada pelo perito.

Realmente, se a comerciante não dispunha de 

capital próprio, nem de linha de crédito que lhe possibilitasse assumir 

obrigações de maior porte, era compreensível e lícito à montadora lhe 

reduzir a cota de veículos.

A autora alegou, ainda, ter a montadora lhe 

enviado veículos sem atentar para as especificações indicadas nos pedidos, 

o que contrariava o disposto no artigo 9º da Lei Ferrari.

O fato é que, como enfatizou a Juíza, apesar de 

protestos verbais noticiados por depoente (fls. 2.323) a autora não recusou 

o recebimento daqueles veículos, nem os devolveu conforme lhe facultava a 

Convenção da Marca (item IV do Capítulo XII).

Ademais, com base nos dados informados pela 

autora o perito apurou que foram apenas quatro os veículos naquela 

situação (fls. 1.899).

Ora, não se podia atribuir àquela isolada 

ocorrência uma dimensão maior do que merecia, isso de modo a dizer que 

fora aquela a causa do insucesso da atividade de sua concessionária.

Por outro lado, o perito confirmou a notícia da 

autora de que a montadora realizou vendas diretas ao consumidor final, 

algumas delas por preço inferior ao praticado pelas concessionárias (fls. 
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1.902 e 1.903).

No entanto, segundo revelou o assistente técnico 

cuidava-se de vendas de grande quantidade de veículos resultantes de 

licitação ou destinadas a consórcio (fls. 1.992).

Note-se que inexistia motivo para se duvidar 

daquela informação, eis que vendas daquela espécie são sabidamente 

usuais no mercado automotivo e o perito só não reconheceu terem elas 

aquele feitio ante a falta de apresentação de documentos.

Pois a venda direta naqueles casos era 

expressamente permitida, independentemente da anuência da 

concessionária, tanto pela Lei 6.729/79 (artigo 15) como pela Convenção da 

Marca (Capítulo XVII). 

O perito não confirmou o pagamento dos valores 

devidos à promovente por aquelas operações, mas tal ponto tornou-se sem 

significado porque a autora aqui não cobrava essa sorte de verba.

Além disso, como concluiu a Magistrada aquelas 

vendas “foram insignificantes para a evolução negativa apresentada pela 

autora”, isto é, não tiveram relevo causal no fracasso do negócio da litigante.

A apelante aqui até contradiz essa conclusão, 

mas sem apresentar um único dado concreto que a desqualifique, a tanto 

não bastando vaga assertiva de que “a constatação de vendas diretas a 

consumidores foi feita pelo Perito contábil por simples amostragem”.

Tampouco procedia a alegação da autora de que 

as rés indevidamente deixaram de aplicar desconto pelo período em que os 

veículos estavam em trânsito.

Com efeito, quanto àquelas operações o “expert” 
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esclareceu  que se cuidava de veículos comercializados pelo sistema de 

consórcio, o que nos termos do Décimo Primeiro Termo de Ajuste 

desobrigava a montadora de proceder àquela dedução (fls.1.903).

E, de fato, o referido documento afastava o 

cabimento do desconto no caso de veículos comercializados pelo Consórcio 

Nacional Ford Ltda., previsão que de modo algum se afigurava abusiva ou 

contrária ao direito positivo, tanto que a autora ao longo do relacionamento 

comercial contra ela não reclamou.

Como se vê, base não havia para se reputar 

irregular o proceder da montadora frente à autora.

Por fim, nem havia razão para se atribuir à 

demandada, no todo ou em parte, o insucesso do negócio da apelante.

Como asseverou a Juíza, a interferência da 

montadora nas atividades de suas concessionárias é ínsita nos contratos de 

concessão para revenda de veículos automotores e está autorizada pelo 

direito positivo, no caso pelo artigo 20 da Lei 6.729/79.

Tal ingerência se justifica pelo elevado 

investimento realizado pela montadora, que deve então se assegurar de que 

seus parceiros zelem pela marca e por sua participação no mercado, o que 

reclama homogeneidade de métodos quanto à comercialização dos bens e 

à prestação de serviços a eles associados, a ser garantida por minucioso 

regramento, subordinação e constante fiscalização.

A autora, comerciante que por sua especialidade 

não podia ignorar tal particularidade, livremente aceitou celebrar contrato 

com aquele feitio, não tendo sentido, destarte, depois alegar que aquela 

sorte de interferência era abusiva. 
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Ela aqui argumenta, é certo, que justamente por 

exercer aquela interferência a montadora havia de ter tomado as medidas 

necessárias para evitar o colapso da promovente, motivo pelo qual à luz do 

princípio do “venire contra factum proprium” a demandada havia de ser 

agora responsabilizada pelo insucesso do negócio.

Em abono à sua tese a recorrente salienta que o 

próprio perito em certa passagem asseverou que a montadora havia de ter 

apontado os erros cometidos pela concessionária e sugerido “mudanças na 

administração, a fim de recuperá-la” (fls. 1.898).

No entanto, o fato é que nos termos da lei e do 

contrato a ingerência da montadora nas atividades da concessionária não 

podia ultrapassar o específico âmbito da concessão. 

Assim, não cabia à montadora imiscuir-se no 

campo privado da concessionária, isto é, na sua gestão administrativa 

interna, nem nas opções financeiras que seus administradores tomavam.

Pois o insucesso da concessionária resultou 

justamente do que ocorreu naquelas áreas.

Como constatou o “expert”, a autora não se 

adaptou aos novos rumos da economia a partir do advento do Plano Real 

(fls. 1.940).

Assim, “aplicar a maioria dos recursos de Curto e 

Longo Prazo no Ativo Permanente, onde estes têm maturação e retorno a 

longo prazo, fez com que a empresa não cobrisse o Capital de Terceiros e 

Próprios, aplicados  nos Ativos Cíclicos (Ativos Operacionais Permanentes), 

de curta duração, comprometendo, como referido, a Liquidez e o Capital de 

Giro. 
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(...) 

Nos últimos anos a empresa optou por financiar 

todo Ativo e até mesmo o seu próprio capital (Capital Próprio  Negativo), 

com recurso de terceiro de curto e longo prazo.

(...).

A estrutura financeira da empresa é de alto risco, 

pois seu Capital Circulante Líquido é negativo na maioria dos anos 

analisados.” (fls. 1.904/1907).

O perito ao final concluiu:

“A análise econômica e financeira demonstrou 

que a Autora vinha negligenciando seus resultados no período analisado, 

desde 12/93, agravando em 1996 e 1997, com adoção de políticas 

arriscadas, como o aumento de financiamentos, junto às Instituições 

Financeiras”. (fls. 1.908).

Como se vê, os erros que levaram ao insucesso 

do negócio não ocorreram no âmbito da concessão comercial, motivo pelo 

qual não se podia atribuir à montadora culpa por ter deixado de interferir nas 

opções internas da montadora.

Com razão, pois, a Juíza reputou improcedente a 

ação no tocante àquela demandada e, por consequência, acolheu a 

reconvenção.

A sentença tampouco comporta reparo quanto ao 

que decidiu acerca da instituição bancária.

O perito desmentiu a alegação da autora de que o 

valor de mercado do imóvel cedido em dação em pagamento em muito 
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superava o da dívida.

A autora não apresentou contraprova que 

autorizasse a julgadora a desprezar aquela conclusão, a isso evidentemente 

não servindo a mera assertiva de que a avaliação foi realizada anos depois 

do aludido negócio jurídico, eis que nesse caso cabia à promovente, então, 

por meio adequado mostrar quanto valia o imóvel ao tempo daquele 

contrato.

Logo, não havia mesmo a Juíza de abonar a 

assertiva de que fora inválida a aludida dação em pagamento em face da 

desproporção entre o valor do bem e o da dívida, cabendo lembrar que o 

artigo 16 da Lei 6.729/79 não desautorizava aquela sorte de ajuste.

Em suma, não se justifica a preconizada reforma 

da sentença.

Nega-se provimento ao recurso.

       (assinado digitalmente)

ARANTES THEODORO

Relator
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