
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro:  2018.0000342571

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1000868-64.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAFRA DA 

AMAZONIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, é apelado SAARA 

MOTOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME.

ACORDAM, em 38ª Câmara Extraordinária 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 LUIZ 

EURICO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E MARIA DE LOURDES LOPEZ 

GIL.

São Paulo, 10 de maio de 2018

LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 25024

Apelação nº 1000868-64.2014.8.26.0100

Comarca: São Paulo  Foro Central Cível  25ª Vara Cível

Apelante: Dafra da Amazônia Indústria e Comércio de Motocicletas LTDA.

Apelada: Saara Motos Empreendimentos LTDA. ME

Juíza 1ª Inst.: Dra. Leila Hassem da Ponte

38ª Câmara Extraordinária de Direito Privado

APELAÇÃO  CONCESSÃO COMERCIAL  FORNECIMENTO, 

USO DA MARCA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OUTRAS AVENÇAS DOS 

VEÍCULOS / MOTOCICLETAS “DAFRA”  CONTRATO POR 

PRAZO DETERMINADO  RESCISÃO CONTRATUAL  CULPA 

DA CONCEDENTE  VERIFICAÇÃO  Documentos que 

comprovam a desorganização da ré no processamento dos pedidos e 

entrega de seus produtos, bens essenciais para o sucesso da 

atividade da autora  Pedidos efetuados pela autora 

frequentemente levavam meses para que fossem faturados e 

efetivamente entregues, fazendo com que diversos veículos 

permanecessem no estabelecimento da autora aguardando solução 

indefinitivamente  Mensagens eletrônicas envolvendo outras 

concessionárias que evidenciam a ineficiência da ré no 

fornecimento de seus produtos  Testemunhas ouvidas revelaram 

que a ré não cumpria os prazos de entrega e reposição dos 

produtos, mesmo quando os pedidos eram formulados na 

modalidade “urgência”, a qual, inclusive, possuía um custo maior 

 Asseveraram, ademais, que, em razão das dificuldades no 

recebimento das peças, a autora teve sua relação com os clientes 
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desgastada, sobretudo no pós-venda.

PERDAS E DANOS  APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 

24 E 25 DA LEI Nº 6.729/1979 (LEI FERRARI)  INDENIZAÇÃO 

DE 4% DO FATURAMENTO PROJETADO ATÉ O TÉRMINO 

DO CONTRATO  APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA  DESCABIMENTO  Com relação a tal ponto, 

deixou a ré de impugnar especificamente, em sede de contestação, 

o valor do faturamento da autora, ônus que lhe incumbia, nos 

termos do art. 302 do CPC/1973 (art. 341, CPC/2015), somente 

impugnando os valores em suas razões recursais  De mais a mais, 

mesmo intimada pelo Juízo de origem a especificar as provas que 

pretendia produzir deixou a ré de pleitear a realização de qualquer 

perícia contábil  INDENIZAÇÕES REFERENTES À 

AQUISIÇÃO DO ESTOQUE DA AUTORA DE VEÍCULO 

AUTOMOTORES, IMPLEMENTOS E COMPONENTES NOVOS 

E À COMPRA DOS EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, 

FERRAMENTAL E INSTALAÇÕES À CONCESSÃO  

APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA  CABIMENTO 

 Na hipótese, conquanto tenha a autora apresentado seu balanço 

patrimonial e registro de inventário, os mesmos restaram 

impugnados pela ré, que aduziu a não comprovação da existência 

dos bens, bem como sua depreciação. Ainda, não foi determinada a 

produção de qualquer prova nesse sentido pelo MM. Juízo “a quo” 

 RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos.
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Trata-se de apelação interposta por DAFRA DA 

AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. contra a 

respeitável sentença de fls. 556/562 que, nos autos da ação de rescisão contratual 

cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais que lhe move 

SAARA MOTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. ME, julgou parcialmente 

procedente o pedido, para: (a) declarar rescindido o contrato celebrado entre as 

partes; (b) condenar a ré ao pagamento de R$121.471,77, referente à aquisição do 

estoque de veículos automotores da autora, implementos e componentes novos; 

(c) condenar a ré ao pagamento do valor de R$31.492,46, referente à compra dos 

equipamentos, máquinas, ferramental e instalações à concessão; (d) condenar a 

ré ao pagamento do valor de R$9.246,48, referente às perdas e danos na razão de 

4% do faturamento projetado até o término do contrato; (e) determinar a correção 

monetária dos valores a partir da propositura da ação e juros de mora desde a 

citação; (f) condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

Foram opostos embargos de declaração pela ré 

(fls. 567/569), os quais restaram rejeitados (fl. 570).

Irresignada, apela a ré (fls. 573/585), alegando, em 

síntese, que, diante do fracasso ocasionado por sua própria má-gestão, a ré 

pretende receber indenização por investimento que não frutificou. Nesse passo, 

assevera que a autora se situa no interior do Estado do Pará, o que, por si só, já 

retarda a entrega de peças e motocicletas. Além disso, afirma que, em 2012, 

houve a mudança de seu centro logístico, o que foi devidamente comunicado e 

gerou atrasos pontuais. Ainda, aduz que não encaminhou parte das motos 

solicitadas pela autora, pois esta não apresentou os relatórios devidos de vendas 

com resultados positivos. Por fim, defende que sempre prestou a devida 
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assistência técnica e promoveu os pertinentes treinamentos.

Pugna pelo provimento recursal, para que o pedido 

inicial seja julgado improcedente. Subsidiariamente, pleiteia que o valor do estoque 

da autora e seu faturamento sejam apurados em fase de liquidação de sentença.

Houve contrariedade ao apelo (fls. 591/597), em 

defesa do desate da controvérsia traduzida na sentença recorrida.

É o relatório, passo ao voto.

I -- A autora ajuizou a presente ação, narrando, em 

resumo, que, em 25/03/2009, celebrou contrato de concessão comercial com a ré, 

tendo esta se obrigado a promover o fornecimento de veículo, peças, acessórios e 

produtos da marca DAFRA, além de prestar assistência técnica, treinamento e 

promover a realização de divulgações e promoções.

Contudo, desde 2011, a ré não vem cumprindo 

com suas obrigações, quer seja pela falta de motos e peças para reposição, quer 

seja pelo não cumprimento de prazos de entrega e garantias ou quer seja pela 

desorganização na cobrança das faturas e compensação de notas de débitos, o 

que vem acarretando inúmeros prejuízos.

Além disso, a ré não oferece a assistência técnica 

e os treinamentos ajustados.
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Nesse contexto, pleiteou a rescisão contratual e a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Delineada a situação fática narrada, a 

irresignação é improcedente.

Dispõe o art. 22 da Lei nº 6.729/1979:

“Art. 22. Dar-se-á a resolução do contrato:

(...)

III - por iniciativa da parte inocente, em virtude de 

infração a dispositivo desta Lei, das convenções ou 

do próprio contrato, considerada infração também a 

cessação das atividades do contraente”.

Pesem as alegações da ré, no caso em tela, seu 

inadimplemento contratual restou bem comprovado.

Na hipótese vertente, a autora juntou documentos 

que evidenciam a desorganização da ré no processamento dos pedidos e entrega 

de seus produtos, bens essenciais para o sucesso da atividade da autora.

Nesse passo, consta dos autos consultas 

realizadas no sistema eletrônico disponibilizado pela própria ré que atestam que os 

pedidos efetuados pela autora frequentemente levavam meses para serem 

faturados e efetivamente entregues (fls. 174/330), fazendo com que diversos 
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veículos permanecessem no estabelecimento da autora aguardando solução 

indefinitivamente. Ainda, constam dos autos mensagens eletrônicas encaminhadas 

por prepostos da própria ré e que atestam o extravio de peças e atraso nas 

entregas (fls. 58/65).

Além disso, constam dos autos mensagens 

eletrônicas envolvendo outras concessionárias que evidenciam a ineficiência da ré 

no fornecimento de seus produtos (fls. 70/74).

Veja-se:

“Em nossa concessionária estamos com o mesmo 

problema. Os pedidos estão sempre incompletos. 

Estamos perdendo a credibilidade, pois 

prometemos ao cliente que a moto irá chegar, mas 

as motos pedidas não vêm” (fl. 71).

Não bastasse isso, as testemunhas ouvidas, ex-

funcionários da autora, atestaram que a ré não cumpria com os prazos de entrega 

e reposição dos produtos, mesmo quando os pedidos eram formulados na 

modalidade “urgência”, a qual, inclusive, possuía um custo maior (fls. 501/502, 

519/521). Ademais, asseveraram que, em razão das dificuldades no recebimento 

das peças, a autora teve sua relação com os clientes desgastada, sobretudo no 

pós-venda (fls. 501/502, 519/521).

Nem se alegue que a mudança de localização de 
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seu centro logístico tem o condão de afastar o reconhecimento de sua 

responsabilidade.

Primeiramente, porque tal fato não se caracteriza 

como hipótese de caso fortuito ou força maior, apta a excluir sua reponsabilidade.

A seguir, porque, no desempenho de sua atividade, 

ao promover a mudança de seu centro logístico, deveria a ré adotar as 

providências necessárias para garantir à autora a entrega dos produtos solicitados, 

a fim de possibilitar, assim, o regular atendimento de seus clientes, sobretudo por 

se tratar de bens essenciais para o sucesso da atividade da autora.

Ainda, porque os comunicados destinados aos 

concessionários e emitidos pela própria ré (fls. 396/401) apenas evidenciam que a 

mudança de seu centro de distribuição se deu de maneira desorganizada, 

causando o represamento de inúmeros pedidos.

Confira-se:

“Apesar de todo o planejamento, enfrentamos 

alguns imprevistos eletrônicos no momento em que 

aumentamos o volume de faturamento em Itajaí, o 

que desencadeou atrasos e dificuldades para o 

faturamento de peças. A partir desta semana todas 

as dificuldades eletrônicas foram sanadas e os 

processos que por algum motivo ficaram 

represados estão em processo de faturamento e 

expedição. Para que o processo de transferência de 
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peças para o novo armazém não mais afete o 

faturamento à rede, alteramos e ajustamos nossos 

procedimentos para garantirmos o faturamento de 

qualquer item disponível em estoque. Sabemos da 

grande dificuldade que estes acontecimentos 

geraram e ao mesmo tempo identificamos o 

extremo esforço e trabalho de nossa rede que 

soube com muita competência conduzir esta 

situação, mantendo a confiança de nossos clientes 

na marca DAFRA” (fl. 396).

 “Durante este período de intenso faturamento, 

recebemos informações a respeito de 

inconsistências entre o item identificado na 

embalagem e o recebido fisicamente, fato este 

proveniente em grande parte, da força tarefa 

realizada através de contratações temporárias de 

mão de obra, bem como sucessivos horários 

estendidos e atividades aos finais de semana. Para 

que possamos corrigir e atuar imediatamente sobre 

eventuais falhas de armazenagem ou no processo 

de separação, solicitamos que seja realizado o RIP 

(Relatório de Inconsistência de Peças) através da 

extranet para cada inconsistência verificada” (fl. 

401).

No mais, os documentos de fls. 174/330 

demonstram que, mesmo no ano de 2013, ano seguinte ao da mudança do centro 

logístico da ré, as entregas continuaram a ser entregues fora do prazo. 
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Logo, de rigor o reconhecimento de que a parte ré 

deu causa à rescisão contratual.

II -- Com relação às perdas e danos, dispõem os 

arts. 24 e 25 da Lei nº 6.729/1979:

“Art. 24. Se o concedente der causa à rescisão do 

contrato de prazo indeterminado, deverá reparar o 

concessionário:

I - readquirindo-lhe o estoque de veículos 

automotores, implementos e componentes novos, 

pelo preço de venda ao consumidor, vigente na data 

da rescisão contratual;

II - efetuando-lhe a compra prevista no art. 23, 

inciso II;

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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IV - satisfazendo-lhe outras reparações que forem 

eventualmente ajustadas entre o produtor e sua 

rede de distribuição”.

“Art. 25. Se a infração do concedente motivar a 

rescisão do contrato de prazo determinado, previsto 

no art. 21, parágrafo único, o concessionário fará 

jus às mesmas reparações estabelecidas no artigo 

anterior, sendo que:

I - quanto ao inciso III, será a indenização calculada 

sobre o faturamento projetado até o término do 

contrato e, se a concessão não tiver alcançado dois 

anos de vigência, a projeção tomará por base o 

faturamento até então realizado;

Il - quanto ao inciso IV, serão satisfeitas as 

obrigações vicendas até o termo final do contrato 

rescindido”.

No caso em tela, trata-se de rescisão de contrato 

por prazo determinado, aplicando-se, portanto, o disposto no art. 25 da Lei nº 

6.729/1979.

Assim, correta a condenação da ré: (i) ao 

pagamento de indenização referente à aquisição do estoque da autora de veículo 

automotores, implementos e componentes novos (art. 24, inciso I, c/c. art. 25, 
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“caput”, da Lei nº 6.729/1979); (ii) ao pagamento de indenização referente à 

compra dos equipamentos, máquinas, ferramental e instalações à concessão (art. 

24, inciso II, c/a. art. 25, “caput”, da Lei nº 6.729/1979); (iii) ao pagamento de 

indenização de R$9.246,48, referente a 4% do faturamento projetado até o término 

do contrato (art. 24, inciso III, c/c. art. 25, inciso I, da Lei nº 6.729/1979).

Todavia, com razão a apelante quanto à alegação 

de que o valor das indenizações referentes aos itens (i) e (ii) acima deverão ser 

apurados em fase de liquidação de sentença. Isso porque, na hipótese, conquanto 

tenha a autora apresentado seu balanço patrimonial e registro de inventário, os 

mesmos restaram impugnados pela ré, que aduziu a não comprovação da 

existência dos bens, bem como sua depreciação. Ainda, não foi determinada a 

produção de qualquer prova nesse sentido pelo MM. Juízo “a quo”.

Noutro giro, sem razão a ré quanto à afirmação de 

que o valor da indenização relativa ao item (iii) também deve ser apurado em fase 

de liquidação de sentença. Com efeito, com relação a tal ponto, deixou a ré de 

impugnar especificamente, em sede de contestação, o valor do faturamento da 

autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 302 do CPC/1973 (art. 341, 

CPC/2015), somente impugnando os valores em suas razões recursais (fl. 585). 

De mais a mais, anote-se que, mesmo intimada pelo Juízo de origem a especificar 

as provas que pretendia produzir (fl. 437), deixou a ré de pleitear a realização de 

qualquer perícia contábil (fl. 442).

Por conseguinte, de rigor o parcial provimento 

recursal, tão somente para determinar que as indenizações referentes à aquisição 

do estoque da autora de veículo automotores, implementos e componentes novos 

e à compra dos equipamentos, máquinas, ferramental e instalações à concessão 
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(itens “b” e “c” do dispositivo da sentença), sejam apurados em sede de liquidação 

de sentença.

III -- Diante do exposto, e pelo meu voto, DOU 

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

LUIS FERNANDO NISHI

Relator
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