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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0117772-29.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
TREVO DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, são 
apelados VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES LTDA e BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ACORDAM, em 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao 
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES 
VARJÃO (Presidente sem voto), L. G. COSTA WAGNER E NESTOR 
DUARTE.

São Paulo, 6 de dezembro de 2017.
Soares Levada
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 0117772-29.2010.8.26.0100

FORO CENTRAL CÍVEL -  23ª VARA CÍVEL

APELANTE: TREVO DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS PEÇAS 

E SERVIÇOS LTDA   

APELADOS: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA; BANCO VOLKSWAGEN S/A

VOTO Nº 34648

Concessão veicular. Alegação de abuso de poder 

econômico da montadora e do banco do mesmo grupo 

econômico (Volkswagen), como responsável pelo 

encerramento das atividades da autora e por seu 

endividamento. Pedido de indenização material e 

moral. Prova, porém, da má gestão por parte da autora, 

que se endividou por opção própria. Empréstimos 

realizados regularmente, afastados porém os juros, 

porque as Taxas DI os incorporam. Retraimento de 

mercado comum nesse tipo de atividade; 

inadmissibilidade de se apontar a montadora como 

responsável pelos maus negócios encetados e pelos 

prejuízos havidos. Ausência de danos a serem 

reparados, salvo quanto a débitos de fidelidade de peças 

e de ausência de repasse de IPI, determinado o 

abatimento dos débitos correspondentes. Honorários 

diminuídos, mas mantida a sucumbência da autora, por 

seu maior decaimento. Apelo provido parcialmente. 

1. Visto.

Apela a autora da improcedência de sua ação 

indenizatória, decorrente do encerramento de suas atividades como 

concessionária Volkswagen. Insiste em que isso se deu pelo abuso de 

poder econômico da montadora e de seu banco, que a coagiram a 
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celebrar confissões de dívida e a receber para venda estoques 

excessivos de veículos, que já não tinham o mesmo atrativo e 

competividade no mercado automotivo. Afirma abuso nos índices de 

correção e nos juros então contratados, bem como defende ser credora 

dos réus, conforme pericialmente apurado, criticando não ter a sentença 

em nenhum momento se preocupado com a perícia, nem com os 

argumentos longamente expostos em quinze anos de processo, a 

demonstrar as lesões à Lei Ferrari. Tece considerações sobre o “modus 

operandi” da montadora ré, que aponta como exclusivamente preocupada 

com seu lucro, sem atentar para os problemas e dificuldades de suas 

concessionárias; pede a reforma integral do julgado monocrático. Preparo 

regular. Contrarrazões pelo improvimento. 

É o relatório.

 Fundamento e decido.

2. A ação indenizatória proposta pela autora foi 

julgada improcedente, em suma, porque nada se viu de ilegal ou abusivo 

na conduta das rés Volkswagen, montadora e banco. O recurso ataca a 

sentença principalmente por sua incompletude, negando que só tenha 

questionado, no pedido e na causa de pedir, a confissão de dívida 

avençada com o corréu banco e, sobre ela, o repasse de CDI e os juros 

capitalizados de 0,5% mensais. Sintetiza outras questões de relevância a 

fl.3563/3564, que a seu ver necessariamente deveriam ter sido 

examinadas na sentença -  e não o foram: 

- a montadora Apelante, diante da maior 

competitividade no mercado de automóveis, 

inundava o pátio da concessionária Apelante com 

modelos que simplesmente não possuíam grande 

aceitação na área de atuação de sua representante. 

Isso provocava as tais confissões de dívida, pois 
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determinados modelos que não se conseguia vender 

ficavam no estoque e sobre eles se iniciava a 

incidência de juros e correção. A apelante e seu 

Banco deixaram de privilegiar a venda de 

automóveis, para investir na criação de dívidas e 

imposição de juros extorsivos;

- a montadora não supria a Apelante de peças 

necessárias à prestação do serviço de assistência 

técnica. Com isso o consumidor levava seu carro, as 

peças não eram disponibilizadas pela fábrica e os 

reparos não podiam ser feitos. A Apelante por 

diversas vezes teve que comprar o material no 

mercado, a um custo maior, e se viu demandada por 

consumidores que não tiveram seus veículos 

reparados;

- verificando que as Apeladas investiam nas 

confissões de dívida, a Apelante por diversas vezes 

depositava valores em favor da Volkswagen para 

quitar ou amortizar esses débitos. O que faziam as 

Apeladas: desviavam tais depósitos para pagar por 

punições indevidas resultantes de auditorias da 

própria Volkswagen, que criava débitos não 

reconhecidos pela Apelante. Assim procedente, 

mantinha vivas as confissões de dívida alimentadas 

pela incidência de CDI;

Percebe-se que as alegações centram-se em 

condutas tidas por abusivas, pelo poder econômico das rés, que teriam 

conduzido a autora apelante à bancarrota. Não aceita ela, autora, que 

tenha administrado mal o seu negócio, ou temerariamente; afirma que os 

carros da corré montadora deixaram de ser atrativos e que, nada 

obstante, viu-se ela coagida a endividar-se mais e mais com o corréu 
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banco, até inviabilizar-se. Teria o apoio da perícia judicial em suas teses, 

mostrando que é na verdade credora da montadora no valor de R$ 

4.022.414,16 (fl.3577).

Passa-se ao exame de tais questões, que efetivamente 

estão contidas na peça inicial e merecem análise. 

Inicialmente, exclua-se a argumentação que respeita 

aos problemas enfrentados pela montadora no exterior, fatos ocorridos 

muito após o fracasso negocial da apelante e sem qualquer influência, 

obviamente, nas alegadas dificuldades de vendas dos modelos 

Volkswagen no início dos anos 2000. O que é preciso verificar é: a. por 

que a apelante se endividou a ponto de tornar-se inviável? b. a 

montadora e o banco Volkswagen são os responsáveis por sua falência, 

ao agirem de forma abusiva e/ou ilegal? Examine-se o quanto consta dos 

autos, sem ilações abstratas e genéricas sobre comportamentos de 

montadoras e bancos no Brasil e no mundo e sem vitimizações 

ideológicas; importa o que, concretamente, ocorreu com a apelante em 

seu relacionamento com as rés. 

Primeiramente, a própria perícia demonstrou 

induvidosamente que a apelante descapitalizou-se em excesso à época 

dos fatos, com expressivas dívidas sobre o valor do ativo e grande 

dependência ao capital de terceiros. A imensa falta de liquidez fica clara a 

fl.471: “Em 31/12/2000 o índice apurado demonstra que para cada R$ 

100,00 de Capital Próprio a autora tomou R$ 315,00 de Capital de 

Terceiros e que, em 31/12/2001, a situação se agravou já que para cada 

R$ 100,00 próprios a autora tomou R$ 1.171 emprestados” (sic). De 1998 

a 2002 só houve prejuízos, o que à evidência não pode ser imputado à 

montadora ré e sim à má gestão administrativa da apelante (até no ano 

em que ganhou o prêmio “Golden Pin”, 1999, sofreu a apelante prejuízo 

de R$ 539.693,63; ótima concessionária, empresa ineficiente).
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Afirmar que isto se deu porque os carros da ré 

deixaram de ser atrativos é falácia clara. Não há notícia de debacle 

generalizada de concessionárias Volkswagen no período (houvesse e 

obviamente a apelante a teria apontado, em sua argumentação 

acusadora contra os métodos da montadora) e é natural que, 

sazonalmente, uma marca esteja melhor no mercado e outra pior. Mas 

se, apesar dos maus resultados, a apelante continuou investindo em seu 

imobilizado, abrindo outra filial e aumentando seu já grande 

endividamento, não poderia esperar senão a asfixia financeira futura, pois 

quem toma dinheiro emprestado um dia tem que pagar o empréstimo, 

logicamente. 

E, quanto aos termos dos financiamentos tomados 

do banco corréu, não há a mínima prova de que tenham ocorrido abusos, 

o que mesmo a perícia esclarece, anotada a inexistência de anatocismo. 

No entanto, afastam-se os juros de 0,5% ao mês, porque as Taxas DI já 

os incorporam. Nesse sentido o seguinte precedente do E. STJ: 

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

CONFISSÃO DE DIVIDA. FINANCIAMENTO DE 

MERCADORIAS. 1. Em se tratando de contrato de 

compra e venda mercantil, não incidem as normas 

protetivas do CDC. 2. Conforme publicação da CETIP, as 

Taxas Dl são compostas por índices de preços 

incorporados de juros conforme o vencimento do título. 

Logo, havendo previsão de juros é inviável a pactuação 

da variação da CDI como índice de correção monetária, 

pois configura bis in idem remuneratório, devendo ser 

substituída unicamente pelo IGP-M, que é o índice 

adotado para as condenações judiciais. 3. A utilização da 

Tabela Price como sistema de amortização de juros não é 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

34ª Câmara de Direito Privado

Apelação nº 0117772-29.2010.8.26.0100 7

ilegal quando prevista no contrato. POR MAIORIA, 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO 

EMBARGANTE CARLOS ROESCH DA SILVA (N° 

70034088088) E, POR MAIORIA, DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AOS APELOS DA PETROBRÁS 

DISTRIBUIDORA (NOS 70019910348 E 70034088088). 

(Resp 1.273.338/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, p. 

27/03/2015)

O índice CDI, em si, é mantido, sendo usual nesse 

tipo de empréstimo, regularmente contratado; o que não se pode é 

cumulá-lo. A apelante tinha outras opções para obter dinheiro no mercado 

e, se escolheu emprestar com o banco corréu, pela óbvia facilidade de 

pertencer ao mesmo grupo empresarial da montadora, não pode depois 

alegar “coação” (de que tipo, se estava endividada por sua própria gestão 

à frente da empresa?), mormente nada tendo de hipossuficiente ou 

vulnerável. Se o negócio havia retraído e mostrava-se inviável, sempre 

poderia a apelante ter resilido o contrato e se dedicado a outras 

atividades; o que é injustificável é ter-se mantido nas mesmas atividades 

e, logo após consolidar a confissão de seus débitos, passar a se ver 

como vítima do poder econômico dos réus, apontando-os como 

responsáveis por sua derrocada  retraimento e crises no mercado 

automotivo são comuns e, nem por isso, verificam-se fechamentos de 

concessionárias em massa, mormente das marcas principais e de maior 

tradição, dentre as quais se inclui a Volkswagen. 

Nessas circunstâncias, apontada a própria autora 

como responsável por sua derrocada empresarial, não há que se falar em 

indenização por fundo de comércio nem, muito menos, de reparação 

moral, logicamente. Também não há o enquadramento desejado na Lei 

Ferrari, pelo fato, repita-se à exaustão, de não se ter verificado ilicitude na 

conduta dos réus. 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

34ª Câmara de Direito Privado

Apelação nº 0117772-29.2010.8.26.0100 8

Tem-se, portanto, como válidas e intangíveis as 

confissões de dívida celebradas entre as partes, bem como declara-se a 

higidez do índice pactuado de CDI, afastados os juros por caracterizarem 

“bis in idem”. E pelo que antes se argumentou, os prejuízos 

experimentados pela apelante “em face da redução forçada das margens 

de lucratividade” devem ser tidos como próprios do risco de suas 

atividades, risco que por certo toda e qualquer concessionária automotiva 

deve estar preparada para suportar sem sucumbir. Ou, como alternativa, 

bastava denunciar o contrato e livrar-se de tais prejuízos. 

Há outros dois pontos, porém, que a apelante 

argumenta com razão. A ré montadora não prova a regularidade dos 

débitos decorrentes da auditoria e fidelidade de peças que efetuou 

unilateralmente, abatendo-se assim do total do débito da apelante o valor 

de R$ 135.996,45, corrigido da época de sua apuração pericial (pelos 

índices da Tabela de Atualização deste TJ/SP); e também lhe é devido o 

crédito relativo ao ressarcimento de IPI que não lhe foi repassado, 

matéria de pacífica jurisprudência em seu favor e que no caso monta a 

R$ 853.776,83 (valor não desmentido), corrigidos da mesma ocasião 

inicial. Em ambos os casos os juros moratórios fluirão da citação, no 

percentual de 1% ao mês  Código Civil, artigos 405 e 406, c.c. 161, §1º, 

do CTN.

A reconvenção interposta pelo banco corréu 

permanece procedente, mas de forma parcial, considerando-se o 

abatimento dos créditos a que faz jus a apelante. O decaimento do banco 

corréu é mínimo, mantidas as verbas sucumbenciais em seu favor mas 

diminuídos os honorários ao percentual de 10% sobre o valor do débito, 

nos termos do artigo 20, §3º, do CPC/73, temporalmente aplicável.
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  3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.

SOARES LEVADA

    Relator


		2017-12-11T12:37:55+0000
	Not specified




