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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0027771-32.2008.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que 
é apelante TRILHA SP MASTER COMÉRCIO DE VEÍCULOS E 
REPRESENTAÇOES LTDA EPP, é apelado FORD MOTOR COMPANY 
BRASIL LTDA DIVISÃO TROLLER.

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) e MARCOS RAMOS.

São Paulo, 21 de março de 2018.

Carlos Russo
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – 7ª VARA CÍVEL

APELANTE: TRILHA SP MASTER COMÉRCIO DE VEÍCULOS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (autora)

APELADA: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - DIVISÃO 

TROLLER (ré)

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO EDSON NAKAMATU

EMENTA:

CONCESSÃO COMERCIAL. Regime da Lei nº 

6.729, de 28 de novembro de 1.979, com alterações 

introduzidas pela Lei nº 8.132, de 26 de dezembro 

de 1.990 (conhecida como Lei Ferrari). Pleito de 

concessionária, a questionar o cabimento de 

ruptura unilateral encaminhada por montadora, 

concedente, com abordagem reparatória. Juízo de 

improcedência. Apelo da autora. Desprovimento. 

VOTO Nº 31.671
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RELATÓRIO

Direitos e obrigações relacionados à 

modalidade de concessão comercial (distribuição de veículos 

automotores), abordagens, declaratória e condenatória (reparação de 

danos), suscitadas por empresa, concessionária, sentença de 

improcedência (fls. 808/812), integrada em sede de embargos 

declaratórios (fl. 821), apela autora, batendo-se pela inversão de 

resultado.

Resposta recursal, a fls. 868/885.

FUNDAMENTAÇÃO

Do que foi produzido nos autos, sobretudo à 

consideração do que fez atestar trabalho pericial (fls. 369/403, 503/510 

e 528/599), a autora, apelante, de fato, evidenciou substancial redução 

de negócios, com significativa queda na comercialização de veículos e 

peças, de que dispunha nos limites da concessão, e, nessa 

circunstância, também não consta tenha atuado para reverter o 

quadro, tudo, enfim, a desestabilizar a operação, repercutindo no 

atendimento do mercado local, a exigir imediata correção de rumos 

pela concedente, por isso a validade de denúncia resolutória (fls. 

340/366).

E, como bem ressaltou o magistrado da causa:
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“Analisando as próprias argumentações 

das partes, verifica-se que realmente havia débitos pendentes 

referentes à aquisição de peças de reposição, materiais de 

divulgação, empréstimo de numerário, cujo total ultrapassava a 

quantia de R$ 300.000,00 à época dos fatos.

A autora não nega a existência da dívida, 

porém, afirma que a responsabilidade pelo seu pagamento era da 

empresa 4 X 4, com quem a requerida havia celebrado contrato de 

prestação de serviços de assistência técnica.

Deveras, em sua peça defensiva, a ré faz 

menção a empresa retro citada como devedora, o que poderia se 

deduzir, em um primeiro momento, que razão assistiria à parte 

autora.

Todavia, conforme se depreende da própria 

inicial, a empresa-requerente informa que ambas as pessoas 

jurídicas (Trilha SP Master e 4 X 4) possuíam a mesma gerência e 

administração.

Assim, entendo que não se poderia exigir 

da requerida a continuidade no cumprimento das obrigações 

ajustadas com a concessionária no contrato de credenciamento 

para a comercialização de veículos, uma vez que os responsáveis 

pela gerência e administração eram os mesmos.

Por conta disso, tornar-se-ia absolutamente 

insustentável a manutenção de apenas um dos contratos, no 

caso, o pacto de concessão, e a rescisão da avença relativa a 
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assistência técnica, até porque ambas as pessoas jurídicas eram 

vistas como empresa única.

Por conseguinte, não há como se acolher o 

pedido inicial, haja vista que os responsáveis pela gerência e 

administração da autora também não cumpriram a obrigação a 

que se incumbiram por ocasião da celebração do acordo. A 

situação configura autêntico caso de “exceção do contrato não 

cumprido”, consagrado pelo Código Civil, em seu artigo 476, que 

prevê o seguinte: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos 

contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o 

implemento da do outro” (fls. 810/811).

DISPOSITIVO

Do exposto, pelo meu voto, nego provimento 

ao recurso.

CARLOS RUSSO
Relator
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