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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0006200-
92.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante SERVEL 
SERRINHA VEÍCULOS LTDA. - ME, é apelado VOLKSWAGEN DO BRASIL 
INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA..

ACORDAM, em 33ª 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 SÁ 
DUARTE (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E EROS PICELI.

São Paulo, 23 de abril de 2018

TERCIO PIRES

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto n. 6682 – 33ª Câmara de Direito Privado

Apelação n. 0006200-92.2014.8.26.0564 

Origem: 3ª Vara Cível de São Bernardo do Campo 

Apelante: Servel Serrinha Veículos Ltda. - ME

Apelado: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores 

Ltda. 

Juiz de Direito: Rodrigo Faccio da Silveira

Apelação cível. Ação indenizatória. Contrato de  concessão 

comercial rescindido. Existência de práticas abusivas  não 

demonstrada pela concessionária-autora. Comprovação, de outro 

lado, pela concedente-reconvinte, do inadimplemento da  

suplicante;  seja no tocante a débitos em aberto,  seja no que se 

refere a não aquisição  de veículos e peças. Reparatória, a  prevista 

no art. 26 da Lei nº 6.729/79, devida. Montante a ser apurado em 

liquidação de sentença. Resultado de improcedência da inaugural, 

com acolhimento da reconvencional, preservado. Recurso 

improvido, anotada observação.

Vistos.  

Insurreição apresentada por Servel Serrinha 

Veículos Ltda. - ME em recurso de apelação extraído destes autos 

de ação indenizatória que move em face de Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores Ltda.; observa reclamar 

reforma a respeitável sentença em folhas 476/479  que assentou 

a improcedência da inaugural, bem assim a procedência da 

reconvencional  porquanto nela não reconhecida a culpa da 

acionada pela rescisão do contrato; salienta ingerência e 

arbitrariedade na relação comercial, em relevo entraves ao 

fornecimento de peças para  pagamento a prazo, o que a 

configurar prática abusiva vedada pelo artigo 16, I, da Lei n. 

6.729/79; agita, ainda, violação ao princípio da boa-fé objetiva, 
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pedindo, na esteira, a reversão do resultado de julgamento. 

Recurso tempestivo e preparado (fls. 498/503), 

registrada a oferta de contrarrazões (fls. 508/527).

É, em síntese, o necessário. 

Cuida-se, pontuado incidente, nestes, o Código 

de Processo Civil de 1973, nos termos do enunciado 

administrativo n. 2, do e. Superior Tribunal de Justiça, de ação 

indenizatória; funda-se em contrato de concessão de direitos de 

revenda de automóveis e peças de reposição Volkswagen, com 

prestação de serviços; diz a suplicante da culpa da acionada pela 

rescisão da avença, e isso à conta de entraves impostos ao 

desempenho de sua atividade comercial, tais como limitação do 

número de veículos a ser entregues e bloqueio de compras de 

peças para pagamento a prazo; pede, com fulcro no artigo 24, III, 

da Lei n. 6.729/791,  a reparação dos prejuízos suportados por 

força da rescisão do ajuste.

Citada, e a oferta de contestação (fls. 125/146), 

bem assim de reconvenção (fls. 122/124); assevera a acionada 

celebrada pelas partes, em março/1998, “convenção da marca 

sobre sistema de atribuição de quotas de veículos automotores”, 

1 “Art . 24. Se o concedente der causa à rescisão do contrato de prazo 
indeterminado, deverá reparar o concessionário: [...] III - pagando-lhe 
perdas e danos, à razão de quatro por cento do faturamento projetado para 
um período correspondente à soma de uma parte fixa de dezoito meses e uma 
variável de três meses por quinqüênio de vigência da concessão, devendo a 
projeção tomar por base o valor corrigido monetariamente do faturamento de 
bens e serviços concernentes a concessão, que o concessionário tiver 
realizado nos dois anos anteriores à rescisão”.
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com “aditamento provisório à convenção sobre sistema de 

comercialização de veículos”; neles estabelecidos saltaram os 

procedimentos de fornecimento de mercadorias e critérios 

objetivos de atribuição de quotas às concessionárias, de sorte 

que ausente, segundo sustenta, ilicitude qualquer; acresce  

inadimplente a autora no tocante à performance comercial,  

ajuntando existentes débitos em aberto relativos a notas fiscais 

vencidas, fundo apolo e encargos, o que a autorizar o bloqueio de 

faturamentos; destaca, em derradeiro, inexistir obrigação ao 

fornecimento de veículos e peças para pagamento a prazo; em 

reconvenção, de se ver, com fundamento no artigo 26 da Lei n. 

6.729/792, pleiteia indenização  atrelada à resolução da avença 

por culpa da concessionária.

A r. sentença guerreada trouxe assentada a 

improcedência da inaugural, bem assim a procedência da 

reconvencional,  nos seguintes termos: “[...]  Contata-se que entre 

a demandante (reconvinda) e a demandada (reconvinte) existiu 

um vínculo contratual de concessão comercial, que, 

incontrovertidamente, restou extinto. [...] O pedido e a causa de 

pedir da demandante (reconvinda) são claros e objetivos. Alega 

que o desfazimento do negócio ocorreu porque a demandada 

(reconvinte) inviabilizou a continuidade de suas atividades 

comerciais a partir do momento em que proibiu a compra de 

peças a prazo. Ocorre que, para o caso em testilha, não há 

2 “Art . 26. Se o concessionário der causa à rescisão do contrato, pagará ao 
concedente a indenização correspondente a cinco por cento do valor total das 
mercadorias que dele tiver adquirido nos últimos quatro meses de contrato.”
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nenhuma cláusula contratual ou dispositivo legal que obrigue a 

concedente (in casu, demandada) a vender suas peças a prazo 

para a concessionária (in casu, demandante).  [...] Nesse 

contexto, como a conduta imposta pela demandada (reconvinte) 

configura exigência comum em face da natureza do negócio e não 

fere a Lei Ferrari nem o contrato firmado entre as partes, não há 

que se falar em indenização cabível à demandante(reconvinda), 

pois, definitivamente, não há o enquadramento da hipótese do art. 

24, inc. III, da mencionada lei, o que implica, consequentemente, 

a improcedência do pedido deduzido pela demandante 

(reconvinda).De outra banda, de rigor a procedência do pedido 

reconvencional de condenação da demandante (reconvinda) à 

obrigação de pagar a indenização prevista no art. 26 da Lei Ferrari 

à demandada (reconvinte).Ora, o farto conjunto probatório 

apresentado pela demandada (reconvinte) permite concluir que 

foi a demandante (reconvinda) quem deu causa à extinção do 

contrato de concessão. [...]  Sob o fundamento do art. 269, inc. I, 

do Código de Processo Civil, é indispensável a IMPROCEDÊNCIA 

do pedido deduzido pela demandante (reconvinda) e a 

PROCEDÊNCIA do pedido reconvencional deduzido pela 

demandada (reconvinte), com a condenação da demandante 

(reconvinda) SERVEL SERRINHA VEÍCULOS LTDA. - ME à 

obrigação de pagar a indenização prevista no art. 26 da Lei n.º 

6.729, de 28/11/1979 (Lei Ferrari), à demandada 

(reconvinte)VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA. Ademais, a apuração dos valores devidos à 
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demandada (reconvinte) dar-se-á na fase de liquidação de 

sentença, oportunidade na qual todas as notas fiscais de venda 

dos últimos 4 (quatro) meses de contrato deverão ser 

apresentadas pela demandada(reconvinte).De mais a mais, o 

saldo devedor deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação, e de correção monetária calculada pelo INPC 

do IBGE (DEPRE do Tribunal de Justiça de São Paulo), a partir do 

vencimento do débito (60 dias após a extinção da concessão - art. 

27 da Lei n.º 6.729, de 28/11/1979). Consequentemente, há a 

extinção da 1ª fase do processo, em primeiro grau de jurisdição, 

com o julgamento do mérito.” (fls. 476/479) 

Não colhe, “data venia”, o inconformismo; as 

razões recursais não carrearam qualquer fato novo à vulneração 

do r. pronunciamento impugnado; enxergo acertado, deveras, o 

desfecho de improcedência  emprestado à inaugural, como 

também o acolhimento do pedido reconvencional.

A relação jurídica em discussão salta 

disciplinada pela Lei n. 6.729/79; dispõe o artigo 13, §2º, da 

apontada legislação, cumprir “ao concedente fixar o preço de 

venda aos concessionários, preservando sua uniformidade e 

condições de pagamento para toda a rede de distribuição”; 

estabelece, demais, o artigo oitavo, item '2',  do “regulamento de 

serviços autorizados”,  que os produtos adquiridos pelo “POSTO à 

VOLKSWAGEN serão pagos à vista, ao preço do dia de 

faturamento” (fls. 22 e 29).
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Tem-se, destarte, a inexistência de obrigação 

contratual e/ou legal da requerida em viabilizar à autora compra a 

prazo; a prova documental coligida (fls. 151/286) informa, não 

bastasse, o inadimplemento da suplicante  no alusivo a débitos 

em aberto, o que a autorizar o eventual bloqueio de compra a 

prazo, de modo que não evidenciado abuso e/ou ilicitude qualquer 

por parte da requerida/reconvinte.

Caracterizado, de outra banda, o 

descumprimento, pela autora, das metas estabelecidas e 

relacionadas à aquisição mensal de veículos e peças (fls. 

151/286); calha lembrar, no tópico, que não se afigura ilegal a 

obrigatoriedade de aquisição, pela concessionária, de 

determinados produtos, nos termos dos artigos 8º e 10º da Lei 

Ferrari: “integra a concessão o índice de fidelidade de compra de 

componentes dos veículos automotores que dela faz parte, 

podendo a convenção de marca estabelecer percentuais de 

aquisição obrigatória pelos concessionários” (art. 8º);  “o 

concedente poderá exigir do concessionário a manutenção de 

estoque proporcional à rotatividade dos produtos novos, objeto da 

concessão, e adequado à natureza dos clientes do 

estabelecimento, respeitados os limites prescritos nos §§ 1º e 2º 

seguintes” (art. 10).

Demonstrado, assim, o inadimplemento da 

autora, e  deveras se impunha a procedência do pedido 

reconvencional, com sua condenação  ao pagamento da 
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indenizatória  prevista no artigo 26 da sobredita Lei Ferrari, 

reservada,  à fase de liquidação de sentença, a apuração do 

volume devido.

Confiram-se, na direção, “mutatis mutandis”, 

precedentes desta e. Corte:

“CONTRATO DE CONCESSÃO DE REVENDA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES. Resolução deste, por 

iniciativa da concessionária, imputando culpa à 

fabricante pelo evento. Ausência de comprovação de 

que a apontada fabricante atuava com o intuito de alijar 

a concessionária do mercado. Insolvência manifesta 

desta que foi a causa de tal sucesso. Fabricante que 

não tinha a obrigação de vender a prazo à 

concessionária, uma vez estando esta inadimplente em 

relação às aquisições de unidades dada anteriormente. 

Sentença que reconhece o justo motivo para que a 

concessionária desse por resolvido o contrato, com 

condenação da fabricante a indenizar por danos 

materiais e morais. Insubsistência de tal conclusão. 

APELAÇÃO DE RÉ PROVIDA, COM REVERSÃO DO 

RESULTADO DO JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU. [...] 

Nos autos, seja pela própria manifestação das partes, 

seja pelo resultado ofertado pela prova pericial, é 

evidenciado que, por dificuldades financeiras, não 

lograva a autora quitar seus débitos para com a ré pelas 

aquisições de unidades feitas, e foi fato dessa ordem 

que levou esta, em dado momento, a não viabilizar 

pedido de compra, salvo se o pagamento do preço fosse 

à vista. Não se pode ver nisso ilícito contratual, mas o 

exercício regular de direito, conhecido como "exceção 

de contrato não cumprido", ou, em outros termos, 

ninguém é obrigado a cumprir sua parte num contrato, 
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se a outra não cumpre a sua e se trata de prestações 

interdependentes. [...] Por certo que não é dado exigir à 

fabricante veículos que, diante de um quadro de 

aumento de dívida já existente e não regularmente 

paga, continuasse a manter o contrato, até porque o 

resultado final não deixaria de ser outro que o prejuízo 

inevitável, se, como já foi salientado, por quase cinco 

anos seguidos e antecedentes ao término do contrato 

de concessão, apresentou balanços negativos. Não se 

perca de vista que inexistiu negativa de venda de 

produtos à concessionária de veículos, mas apenas que 

isso não fosse a prazo, o que leva à conclusão de que 

esta poderia contar com mútuo de dinheiro junto à rede 

bancária convencional, e se disso não se valeu, só pode 

ser pela razão de já não ter crédito na praça.” (Ap. n. 

0015667-86.2001.8.26.0100, Relator Des. Sebastião 

Flávio, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 13/12/2017).

“Ação de rescisão contratual cumulada com reparação 

de danos. Contrato de concessão comercial firmado 

entre produtora e distribuidora de veículos automotores. 

Concessionária autora que não logrou demonstrar o 

descumprimento de cláusulas contratuais ou qualquer 

prática abusiva por parte da ré. Rescisão ocorrida por 

culpa da autora, que deverá arcar com o pagamento da 

indenização prevista no artigo 26 da Lei nº 6.729/79, que 

foi pleiteado pela ré em reconvenção. Valor que, 

todavia, foi fixado em patamar excessivo e 

desarrazoado, devendo prevalecer aquele que foi 

apurado pelo próprio assistente técnico da montadora-

ré. Redução determinada. Juros moratórios devidos a 

partir da intimação da autora para responder os termos 

da reconvenção. Valores devidos a título de reembolso 

de quantias referentes às contribuições da ré-

reconvinte, em favor da autora, no plano de 

capitalização criado para proporcionar capital de giro 
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aos revendedores, que não restaram suficientemente 

comprovados. Saldo devedor da autora-reconvinda na 

conta de clientes da ré que também não foi 

demonstrada por meio de documentação idônea. 

Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso da 

autora-reconvinda provido parcialmente, improvido o da 

ré-reconvinte.” (Ap. n. 9259410-71.2008.8.26.0000, 3ª 

Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 28/11/2013).

E outros fundamentos são dispensáveis diante 

da adoção integral dos que foram deduzidos na respeitável 

sentença - ratificados; evita-se, com a medida, repetições inúteis; 

vazias.

Anoto, em derradeiro, que a 

requerida/reconvinte/apelada Volkswagen deverá recolher, no 

prazo de 05 (cinco) dias, as custas processuais relativas à 

reconvenção;  pena de inscrição na dívida ativa3.

Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto, 

provimento ao recurso, com observação.

             TERCIO PIRES 

                RELATOR

3 Nesse sentido: TJSP, AI n. 2199834-91.2016.8.26.0000, 14ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 28.11.2016.
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