
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Registro: 2017.0000983840

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0142156-56.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, é 
apelado BAURUCAR AUTOMOVEIS E ACESSORIOS LTDA.

ACORDAM, em 30ª 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 ANDRADE 
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.

São Paulo, 13 de dezembro de 2017. 

Maria Lúcia Pizzotti
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

LTDA. 

APELADO: BAURUCAR AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS LTDA. 

COMARCA: CAPITAL  FORO CENTRAL  16ª VARA CÍVEL

MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: FELIPE POYARES MIRANDA

EMENTA

APELAÇÃO  CONTRATO DE CONCESSÃO 

COMERCIAL  VENDA DE VEÍCULOS  “LEI FERRARI” 

 RESCISÃO DO CONTRATO  CULPA DA 

CONCEDENTE VERIFICADA ABUSO DO PODER 

ECONÔMICO  IMPOSIÇÕES DE ESTRATÉGIAS 

COMERCIAIS

- O regime de exclusividade é previsto no art. 3º da Lei 6729/79  

Lei Ferrari como condição do contrato de concessão comercial, 

estabelecido, inclusive, no contrato firmado entre as partes;

- A perícia contábil, bem como a farta documentação trazida aos 

autos, permite concluir que a ré deu causa à rescisão contratual, ao 

impor, de forma unilateral, expansão desarrazoada à autora, 

causando-lhe sérios prejuízos financeiros  enorme importe 

financeiro realizado pela autora (expansão das suas atividades em 

curto espaço de tempo)  abuso do poder econômico;

RECURSO IMPROVIDO

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 

1298/1306 cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, 

para declarar a responsabilidade da ré pela rescisão do contrato de concessão comercial da 

autora, condenando a ré a (i) ressarcir a autora dos lucros cessantes correspondentes ao 

período de 5 anos, nos termos do art. 21,§único da Lei 6.729/79,  (ii) ao pagamento à autora do 

montante equivalente a 4% do faturamento projetado, tomando-se por base o valor corrigido  

monetariamente do faturamento de bens  veículos e peças  e serviços concernentes à 

concessão, (iii) repor os custos financeiros de estoque dos veículos fornecidos em 
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desconformidade com as regras comerciais estabelecidas entre as partes, e suportados pela 

Autora, (iv) pagar o valor equivalente à recomposição das margens de comercialização, (v) 

recomposição das perdas decorrentes do fornecimento de veículos fora do prazo estabelecido e 

(vi) ressarcir as perdas decorrentes das vendas realizadas com prejuízo pela autora na vigência 

da concessão, quantias a serem apuradas em liquidação de sentença. 

Diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com metade das 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa. 

Entendeu o MM. Magistrado a quo, em suma, que a autora operava em regime 

de exclusividade, se submetendo às condições comerciais abusivas impostas pela ré. Entendeu 

que a ré foi exclusivamente responsável pela rescisão do contrato entre as partes, considerando 

que a opção estratégica mostrou-se equivocada e abusiva (abuso de poder econômico), na 

medida em que impôs limites intransponíveis à autora, levando-a a derrocada financeira. 

Irresignada, a ré apelou.

Aduziu, em suma, que a autora causou seu próprio endividamento, sem que a 

ela fosse imposta qualquer condição nesse sentido. Aduziu que a Volkswagen apoiou a autora, 

concedendo-lhe suporte financeiro, bem como prorrogação dos prazos contratuais, suspensão 

de penalidades, e concessão de regime privilegiado para aquisição de veículos para fomentar as 

atividades da mesma. Assim, sustenta que a resilição do contrato se deu a pedido da Baurucar, 

não havendo qualquer culpa da ré quanto à rescisão do contrato. Por fim, rebateu os pontos 

decididos na sentença. 

Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram 

contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal. 

Recebidos os autos por esta Relatora e remetidos à mesa, o mesmo foi retirado 

da pauta de julgamento para reexame da matéria. 

É o relatório.
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Infere-se dos autos que a autora Baurucar celebrou o contrato de concessão 

comercial, regido pela Lei nº 6.729/79  “Lei Ferrari”, com a Volkswagen em 02 de janeiro de 

1970 para exercer atividades de revenda de veículos automotores e de peças de reposição da 

marca Volkswagen e de prestação de serviços de assistência técnica a esses produtos na 

cidade de Bauru/SP. 

A autora exerceu suas atividades exclusivamente na Cidade de Bauru/SP até 

2001, compartilhando a área com o Grupo Átrio, outra concessionária local. Em 11 de maio de 

2001, a autora adquiriu ativos de direitos de concessão da então concessionária de Lins, 

expandindo, portanto, sua atuação para aquela região. Em 27 de setembro de 2001 a autora 

também adquiriu os direitos de concessão relativos às áreas operacionais de Bauru (através da 

compra do Grupo Átrio), São Manuel e Lençóis Paulista. 

Afirma a autora que tais investimentos foram impostos pela ré, ocasionando-lhe 

grave crise financeira. Por outro lado, alega a ré  apelante  que o insucesso dos negócios da 

empresa se deu por má administração da mesma, sem qualquer imposição da concedente. 

Ainda, alega a autora que a ré impôs graves e expressivos prejuízos, 

notadamente a (i) supressão de ganhos com comercialização de peças e veículos, (ii) frustação 

de investimentos na concessão realizados pelos sócios, (iii) imposição de frete superfaturado e 

de custos financeiros de estoque, (iv) apropriação de valores, por lançamentos indevidos, (v) 

rescisão compulsória dos contratos e a (vi) perda do fundo de comércio da empresa. 

Insurgiu-se a ré somente contra os pontos acatados na sentença, resumidos no 

relatório do presente Acórdão. 

Remanesce em sede recursal, portanto, a controvérsia relativa à culpa pela 

rescisão contratual, bem como a análise sobre as supostas abusividades praticadas pela 

concedente Volkswagen  ora apelante  em relação à concessionária Baurucar.

O primeiro ponto a ser observado  como bem delimitou a apelante  é o nexo 

de causalidade entre as alegadas perdas econômicas da Baurucar no curso do negócio e 

eventual conduta da Volkswagen nesse sentido. 

A ré apresentou à autora proposta de reestruturação regional, denominado 
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“Planejamento da Rede”, conforme se observa do documento de fls. 52/53, datado de 26 de abril 

de 2001:

“Conforme programa de reestruturação do Planejamento da Rede em conjunto 

com este Regional, estava previsto a fusão de áreas envolvendo as seguintes 

praças: Pirajuí, Cafelândia, Lins e Promissão. Este Regional chegou à 

conclusão que a fusão destas áreas somente seria possível com o ingresso 

de um novo grupo ou absorção desta praça pela área mais próxima, ou 

seja, Bauru. Em negociações realizadas com o grupo Baurucar, os mesmos 

concordaram e efetuaram negociações com o Grupo Colina, DN 1022  Lins e 

procederam a transferência da concessão do mesmo. (...). 

Compromissos do Concessionário  Baurucar: (a) apresentar a este Regional, 

num período de 6 meses, instalações próprias ou alugadas e/ou terreno para 

construção dos PAT's nas praças Cafelândia e Pirajuí, após a análise da 

capacidade comercial; (b) aportar, neste mesmo período, capital de giro 

necessário para suportar as operações; (c) negociar e adquirir a praça de 

Promissão, visando incorporar a área à nova área desmarcada, configurada 

como PAT; (d) dispor de equipe exclusiva de vendas, pós-vendas e assistência 

técnica para cada um destes novos pontos de atuação.”

A análise do “Caso Baurucar” feita pela Volkswagen, em julho de 2003, indicou o 

histórico da concessionária, como sendo estabelecimento tradicional na praça de Bauru há 38 

anos, que apresentava boa performance de vendas e de pagamentos para o grupo VW, e que 

os problemas se agravaram quando adquiriu Lins em abril de 2001 e Átrio em setembro de 

2001, “por não dispor de capital próprio para as aquisições” (fls. 309). 

Como se vê, em menos de 2 anos após as aquisições de novas praças, a 

Baurucar começou a apresentar dificuldades financeiras, o que fez com que o Grupo 

Volkswagen apresentasse plano de restruturação (fls. 309). As partes firmaram Termo de 

Confissão de Dívida pelo valor de R$4.597.163,62 (quatro milhões, quinhentos e noventa e 

sete reais, e cento e sessenta e três mil, e sessenta e dois reais) em dezembro de 2003 (fls. 

319/327).

A Baurucar, por outro lado, apresentou, em julho de 2005, tentativas de 
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negociar a dívida, com propostas de pagamento para viabilizar a regularização das operações 

comerciais com a Montadora e Banco Volkswagen (fls. 315/317). A finalidade da negociação por 

parte da Baurucar era de “possibilitar uma nova estrutura de análise de risco junto ao Banco 

Central, e que nos permitirá, receber uma nova linha de crédito para normalizar as nossas 

operações e resolver por vez a todas as nossas pendências, para uma normalização de nossas 

operações comerciais” (fls. 316).

Documento de fls. 319 demonstra que a Volkswagen aceitou, por outro lado, 

prorrogar o vencimento de saldo em aberto referente a pagamento parcial da parcela nº 79 do 

Termo de Confissão de Dívida. Presume-se, portanto, que a Baurucar vinha honrando, ainda 

que com dificuldades, o termo de Confissão de Dívida firmado em dezembro de 2003, pois já se 

encontrava na prestação 79 da mesma. 

Ainda, em fevereiro de 2006, a Baurucar apresentou outra proposta de 

repactuação de dívidas (fls. 328). Nesse momento, a Baurucar pretendia a venda do terreno 

situado na Av. Duque de Caxias. 

A Volkswagen apresentou contraproposta (fls. 342/350), que Baurucar refutou, 

afirmando, nessa oportunidade, que “as dívidas que contraiu são decorrentes do próprio negócio 

formatado pela Volkswagen, em especial do equívoco da estratégia comercial traçada por essa 

montadora” (fls. 332). 

A situação se agravou, ocasionando o pedido de rescisão contratual em 08 de 

maio de 2007 (fls. 238), pedido que foi aceito pela ré (fls. 114).  

A despeito da extensa prova documental trazida aos autos, foi realizada perícia 

contábil nos autos (fls. 737/7930). A análise da perícia será mais eficaz se realizada de forma 

separada e pormenorizada com os itens indicados pela autora como indicativos das 

abusividades perpetradas pela ré no contrato. 

Redução da margem de comercialização

“Margem de comercialização” consiste na diferença entre o valor da aquisição do 

veículo e o valor de venda do bem.
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Em resposta ao quesito nº 2 (“Informe o Sr. Perito se a Autora realizou vendas 

com prejuízos, e ainda, se, no Período de 1997 a 2007, houve redução da margem de 

comercialização e do patrimônio líquido da autora”), o Perito identificou que ocorreram vendas 

em margens negativas. Verificou que a margem de comercialização do grupo Baurucar 

diminuiu significativamente durante os anos de 1997 (16,57%) e 2007 (-0,36%), 

especialmente a partir de 2001 (8,08%).

Sabe-se que nesse período ocorreu a significativa expansão das atividades da 

autora, com altíssimo investimento financeiro de sua parte. O retorno financeiro, contudo, não 

veio a contento, comprometendo-lhe a saúde financeira.

Atraso no pagamento dos bônus

A autora aduz que a ré teria cometido infração contratual, quanto ao pagamento 

dos bônus, comprometendo, assim, a margem de comercialização da empresa. 

A apelante sustenta que, quando do recebimento de toda a documentação 

relacionada ao direito ao bônus, procedia às verificações de conformidade com as normas e, 

caso atendido o procedimento e o recebimento do valor da venda, imediatamente efetuava o 

crédito na conta corrente da autora. Havendo qualquer desconformidade com a documentação, 

solicitava novas diligências à autora, o que poderia atrasar a transferência do bônus.

De acordo com a perícia contábil (fls. 756), há vários tipos de bônus concedidos, 

como o Fundo Apolo, em que os valores são pagos concomitantemente ao pagamento do 

veículo faturado; outros decorrentes de ações de vendas a varejo, como pagamentos de IPVA, 

Brindes, Taxas de Juros subsidiadas. Tais pagamentos são feitos após a comprovação da 

realização da venda do veículo e cumprimento do acordo para ter direito ao “bônus”.

A perícia identificou que entre fevereiro de 2002 maio de 2004 existiam 

diferenças entre a data do crédito das ações de venda em relação à data de emissão da nota 

fiscal (fls. 756). 

O anexo XV (fls. 976) detalhou a relação da diferença entre as datas do crédito e 

a data da emissão das notas fiscais. Pode-se perceber que o número de dias varia, não sendo 
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possível estabelecer uma regra quanto ao tempo para o pagamento dos bônus. Verifica-se que, 

por exemplo, em quantias virtuosas como a nota fiscal 118612, datada de 20 de outubro de 

2003, no valor de R$3.537,00, a transferência ocorreu em 2 dias. Por outro lado, em outras 

emissões, por exemplo, na nota fiscal de 70477, datada de 17 de fevereiro de 2003, no valor de 

R$517,00, a transferência ocorreu apenas 339 dias depois, este o maior prazo verificado no 

documento. 

Por sentença, o MM. Magistrado baseou-se na afirmação genérica do perito que 

“foram identificados atrasos nos pagamentos” (fls. 1302), argumentando, assim, a culpa da ré 

pela rescisão contratual. No entanto, respeitado o entendimento do MM. Magistrado, os atrasos 

ocorreram de forma eventual, sem comprometer por completo a saúde financeira da empresa. 

Ainda, os valores dos bônus apresentados a fls. 976 não são tão expressivos (grande maioria 

menos do que mil reais), a suscitar grandes discussões sobre o fato. 

Tabelamento de preços

O perito contábil indicou que o tabelamento de preços é previsto na cláusula 

nona do contrato de concessão comercial: “todos os preços de veículos, peças de reposição e 

serviços serão tabelados pela Volkswagen e alteráveis independente de prévia notificação.”

Atraso na entrega dos veículos

Pela Convenção da Marca, a montadora estava contratualmente obrigada a 

fornecer os veículos para a autora em 1 dia útil para a data do faturamento (D+1  transit time). 

A perícia identificou, no entanto, que havia veículos faturados (análise das notas 

fiscais emitidas pela Volkswagen) e registrados nos livros de entrada da autora, com datas 

superiores a D+1 (fls. 759/760).

O resumo das operações encontra-se em quadro esquematizado a fls. 760, onde 

se pode perceber que a Volkswagen, no período de 1997 a 2007, sempre entregou veículos com 

prazo superior ao convencionado. 

Em 1997, o percentual de veículo entregues fora do prazo era de 52,69%, 
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enquanto que em 2001, o percentual chegou a 94,54% (dos 1.851 veículos comercializados, 

1.750 foram entregues fora do prazo). Lembrando que foi em 2001 que ocorreu a 

expansão dos negócios da autora, momento decisivo no fluxo financeiro da empresa. 

Em 2007, quando houve a rescisão contratual, o percentual de atraso nas 

vendas era de 80% (dos 20 veículos comercializados, 16 foram entregues fora do prazo). 

Destaca-se, aqui, o decréscimo vertiginoso nas vendas. 

Situação financeira da Baurucar à época das aquisições

Transcreve-se o quesito 12 da perícia contábil (fls. 777). 

“Pede-se ao Sr. Perito que verifique e informe, com base nos demonstrativos 

econômicos e financeiros da época da aquisição das concessões relacionadas 

no quesito 8 supra, qual era a situação financeira da Baurucar e se ela tinha 

recursos suficientes para assumir as obrigações decorrentes daquelas 

aquisições.”

A perícia com base nos demonstrativos de balanços apresentados, conforme 

demonstra o ANEXO III, apresenta o resumo dos índices de sua situação 

financeira nos exercícios de 2000 e 2001 por intermédio da confecção do 

ANEXO XIV, período em que ocorreram novas concessões realizadas pela ré a 

autora. Conforme correspondência enviada pela requerente fls. 65 atestando a 

viabilidade econômica das aquisições baseado nos indicadores ora 

apresentados que demonstram boa liquidez - grifei. 

A perícia identificou que no balanço de 2001 houve uma variação significativa 

em suas obrigações de pagar a curto prazo, uma evolução de 415,83% em relação ao 

período anterior, sendo que o principal impacto desta variação foi a aquisição das novas praças 

comerciais (fls. 788). 

Conclusões da perícia

O perito identificou que a Baurucar já apresentava resultados negativos antes 
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das negociações de 2001, sendo que os mesmos cresceram a partir desse período. Ademais, 

após a aquisição das novas concessões, a autora incorreu no aumento das despesas 

financeiras a partir do ano de 2001 (fls. 791).

O importe financeiro em valores altíssimos em curto espaço de tempo 

comprometeu definitivamente a sua saúde financeira. Afirmou que a rescisão contratual ocorreu 

de comum acordo entre as partes, uma vez que ao se analisar o demonstrativo de resultado da 

autora conforme ANEXO V, constata-se que esta já vinha incorrendo em prejuízos antes mesmo 

da aquisição das concessões do Grupo Colina e Grupo Átrio, embora apresentando ligeira 

melhora nos anos de 2004-2005, a autora retomou a sequência de prejuízos até o final da 

concessão.

Pois bem.

A partir da análise de toda prova trazida aos autos, é possível identificar que as 

condutas unilaterais e impositivas da ré dirigiram a autora a uma situação financeira 

insustentável. 

Isso porque, é inconteste nos autos que LOGO APÓS a aquisição das novas 

praças a concessionária autora se viu encurralada financeiramente, necessitando fazer 

empréstimos ao Grupo VK para se manter ativa. Como acima destacado, apenas 2 anos após a 

expansão, a concessionária precisou fazer Termo de Confissão de Dívida, além de ter tentado 

negociar a dívida por diversas ocasiões com a ré. 

Uma passagem que chama a atenção, nesse ponto, é um trecho da carta 

direcionada a ré, em março de 2006, em que a autora esclarece que “a proposta não é 

simplesmente de 'repactuação de dívidas', mas sim, de viabilização da distribuição dos produtos 

dessa Montadora na área operacional da Baurucar” (fls. 332).

A expansão dos negócios da autora foi super agressiva para uma 

concessionária que há mais de 30 anos operava apenas em Bauru, e ainda, dividindo o mercado 

local com o Grupo Átrio. “Da noite para o dia”, precisou ter capital de giro para gerir outras 3 

unidades. 

Nesse aspecto, é de se questionar o consentimento da autora em aderir ao 
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plano de expansão, em março para a cidade de Lins e setembro do mesmo ano de 2001, para 

aquisição do outro grupo na cidade de Bauru e nas cidades de São Manuel e Lençóis Paulista.

A proposta de restruturação regional foi apresentada e definida pela ré, 

que, de acordo com documento de fls. 52/53, “chegou à conclusão de que fusão destas áreas 

somente seria possível com o ingresso de um novo grupo ou absorção desta praça pela área 

mais próxima, ou seja, Bauru”.

Logo, nos parece que, diante de um plano já traçado e definido para aquela 

Região, a concessionária Baurucar, que, nas palavras da própria ré, “era uma concessionária 

tradicional e que apresentava boa performance de vendas e de pagamentos para o grupo VW 

(fls. 309)”, a autora não apresentava uma margem de escolha ou de discricionariedade. 

Não se desconhece que a ré, como concedente, apresentou ajuda monetária de 

1 (um) milhão de reais (fls. 237), como prorrogação da data de vencimento das dívidas em 

aberto (fls. 319), bem como a proposta de análise das alternativas viáveis (fls. 308), concessão 

de regime de exceção e a suspensão de penalidades previstas na Convenção da Marca (fls. 

342/349). 

No entanto, ao mesmo tempo que fazia importes financeiros, causava ainda 

mais o endividamento da empresa, que não conseguia reverter a sua já crítica situação. 

Isso tudo, portanto, em decorrência clara e lógica da estratégia 

apresentada e “singelamente imposta” pela ré. 

Soma-se a isso o fato comprovado pela perícia técnica de que a ré, por outro 

lado, dificultava as vendas dos automóveis, ao atrasar significativamente para entregar os 

veículos já faturados. O número de vendas de carros caiu vertiginosamente no decorrer dos 

anos e isso não pode ser imputado apenas à crise econômica nacional, mas também às 

dificuldades operacionais que a concessionária experimentou. 

Aqui, necessário tecer algumas considerações acerca do diploma normativo que 

rege a matéria, isto é, a Lei 9.729/79, conhecida como “Lei Ferrari”. Merece transcrição as 

palavras do Professor Miguel Reale:
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"Como se vê, a nova Lei pôs fim ao poder arbitrário que antes desfrutavam os 

fabricantes de veículos, os quais, a seu talante, criavam concessões, 

submetendo-as ao seu controle direto tanto econômico quanto contábil; 

extinguiam-nas sem justa causa; obrigavam-nas a receber estoques 

insuscetíveis de revenda; não entregavam as quotas devidas, quantitativa ou 

qualitativamente; transferiam aos concessionários, sem contrapartida, parte dos 

custos de produção e da propaganda; constituíam novas concessões, 

desestabilizando a situação econômica de empresas localizadas na mesma 

área, etc. conforme tive ocasião de assinalar em estudo elaborado sobre a 

alarmante condição em que se encontravam no Brasil os chamados 

distribuidores de veículos automotores. Foi para pôr paradeiro a um sistema 

jurídico, fruto de manifesto abuso de poder econômico, que se promulgou 

a Lei 6.729." (Do regime jurídico da Indústria Automobilística', in Questões de 

Direito, Ed. Sugestões Literárias, São Paulo, 1981, págs. 160/160 - grifou-se).

Em outra obra de sua autoria, o Professor destacou o seguinte:

“Em primeiro lugar, quando o Estado decide intervir na vida dos negócios 

jurídicos é porque há razões de desequilíbrio e de desigualdade que é mister 

superar, para preservação da equidade ou da equação financeira dos 

contratos emergentes da economia de mercado. Assim sendo, o dirigismo 

contratual não é estabelecido para o benefício do mais forte (e todos os 

autores, a uma você, proclamam a situação de força e de privilégio dos 

concedentes de distribuição de veículos automotores) mas, antes, para 

preservação dos valores de justiça que devem imperar nas relações 

contratuais. (...). A aplicação restrita e rígida da lei especial teria como resultado 

o reestabelecimento da desigualdade, que, em bora hora, o Poder Público 

resolveu superar”. (Revista dos Tribunais, Ano 76  outubro de 1987  vol. 624  

Prof. Miguel Reale  “Da indenização cabível na concessão comercial de 

revenda de veículos automotores”). 

Um ponto crucial do regime jurídico da referida Lei é a exclusividade na área de 

atuação da concessionária. A exclusividade atua nos dois sentidos, quer favorecendo o 

concessionário quer beneficiando o concedente, ao admitir que seja vedada a atuação do 

concessionário em relação a produtos concorrentes, criando um monopólio de venda em favor 

de ambos. 
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Transcreva-se lição de Fernando Andrade Ribeiro de Oliveira sobre o assunto:

“Há que se observar que, embora considerado pelos autores citados como 

encargo do concessionário, o monopólio privado, fruto de tal exclusividade, como 

antes já vimos, agrega valor ao fundo de comércio daquele, assegurando-lhe um 

mercado cativo que ao patrimônio da sua empresa se incorpora. Além disso, 

serve de proteção ao concessionário, que, embora juridicamente independente, 

encontra-se de fato sujeito às diretivas e pressões do concedente, 

particularmente no que tange a seus métodos de comercialização do 

produto.” (Concessão comercial de veículos automotores, Fernando Andrade 

Ribeiro de Oliveira  Presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, 

Publicado em Revista Forense  julho, agosto de 2003  volume 368).

Logo, por ser um estatuto protecionista da empresa concessionária, parte 

mais fraca da relação contratual, e, portanto, a mais sujeita aos abusos perpetrados pela 

concedente, a Lei Renato Ferrari prevê as formas de reparação pelos prejuízos por ela 

suportados, nos termos do art. 24 do diploma. 

Assim, reconhecida a culpa da ré pela rescisão contratual, a partir da 

observância de práticas abusivas e abuso do poder econômico, deve a autora ser devidamente 

indenizada pelos prejuízos suportados, nos termos da r. sentença. 

Esse foi o entendimento do E. Tribunal de Justiça em caso análogo:

AUTOMOTORES CONCESSÃO COMERCIAL LEI RENATO FERRARI 
Rescisão contratual por denúncia motivada - Autora/Concessionária que alega 
infração econômica por abuso de poder econômico e culpa das rés pelos 
prejuízos suportados pela rescisão contratual de duas agências distribuidoras, 
pleiteando aplicação integral das indenizações do artigo 24 da Lei nº 6.729/1979 
(Lei Renato Ferrari) Concorrência desleal - Não conhecimento de recurso de 
apelação específico à reconvenção pelo Princípio da Unirrecorribilidade da 
sentença - Ilegitimidade passiva da Corré/concessionária do grupo do fabricante, 
não configurada - Formação de grupo econômico entre o produtor e distribuidor 
que não implica em responsabilidade solidária das rés, pessoas jurídicas 
distintas Ausência de prova de prática de concorrência desleal entre as 
concessionárias Fato abertura de concessionária pela fabricante automotivo que 
não caracteriza por si só concorrência desleal Loja aberta em localização diversa 
do autor  Laudo pericial provou que não houve prática de preços diferenciados 
entre as concessionárias Improcedência da ação em face da corré 
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Concessionária - Caracterização de descumprimento contratual pelo fabricante - 
Concessão de numerário de incentivo de marketing à outra concessionária 
(terceira dos autos) que contribuiu para o fechamento das empresas do autor - 
Exigência de estoque mínimo sem solução adequada em face das 
concessionárias - Caracterização de infração da Concedente/fabricante à Lei 
6.729/79 - Reparação material adstrita aos termos da Lei Renato Ferrari 
Exclusão de outros valores indenizatórios pleiteados pela Concessionária  Não 
comprovação de outros prejuízos pela concedente Não configuração de dano 
moral Não conhecimento do recurso de apelação da reconvenção - Recurso da 
ré Kawasaki Trading do Brasil parcialmente provido para exclui-la do decreto 
condenatório Recurso da ré Kawasaki Motores do Brasil parcialmente provido 
com observação Recurso da parte autora não provido.
(TJSP, Apelação nº 0077690-82.2012.8.26.0100, 20ª Câmara de Direito Privado, 
julgado em 18 de setembro de 2017). 

Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença in totum. 

Em atenção ao art. 85,§11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para 

12% sobre o valor da condenação. 

MARIA LÚCIA PIZZOTTI

      Relatora 
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