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Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n° 990.10.365854-0, da Comarca de São Paulo, 

em que são apelantes BEST COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

COMERCIAL GIERING LTDA, MARIA FRANZISKA GIERING 

KOTULLA MENTZING, MIGUEL ROQUE KOTULLA MENTZING, 

MICHAEL GIERING MENTZING e ALEXANDER GIERING MENTZING 

sendo apelados BANCO VOLKSWAGEN S/A, AUDI DO BRASIL E 

CIA e AUDI BRASIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 

(ATUAL AUDI SENNA LTDA). 

ACORDAM, em 38a Câmaras de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "NÃO CONHECERAM DO RECURSO, COM REMESSA 

DETERMINADA. V. U.", de conformidade com o voto do 

Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores MAIA DA ROCHA (Presidente), SPENCER 

ALMEIDA FERREIRA E SOUZA LOPES. 

São Paulo, 15 de setembro de 2010. 

MAIA DA ROCHA 
PRESIDENTE E RELATOR 
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VOTO N°: 13086 

APEL.N°: 990.10.365854-0 

COMARCA: SÃO PAULO 

APTE. : BEST COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. E OUTROS 

APDO. : BANCO VOLKSWAGEN S/A e AUDI DO BRASIL E CIA e 

OUTRO 

^Competência - Ação indenizatória - Rescisão de contrato 

comercial da marca Audi - Lei 6.729/79 (Renato Ferrari) com 

as alterações da Lei 8.132/90 - Diploma regulador das 

concessões comerciais de veículo automotor - Exame da 

apelação afeto à Seção de Direito Privado compreendida 

entre a 1a e 10a Câmaras - Remessa determinada - Apelação 

não conhecida* 

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

sentença, cujo relatório se adota que, julgou extinto o processo em relação a 

Audi do Brasil e Cia. Com fundamento no art. 267, VI do CPC e improcedente 

em relação ao Banco Volkswagen S/A e procedente em parte para condenar a 

Audi Senna Ltda (atual Audi Brasil Distribuidora de Veículos Ltda.) a pagar a 

importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo os autores arcar com o 

pagamento integral das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 

10.000,00 para Audi Senna Ltda. e Audi do Brasil e Cia. E o mesmo montante 

para o Banco Volkswagen S/A, corrigidos da data da r. decisão para cada 

requerido, por terem decaído da maior parte dos pedidos e considerando-se o 

trabalho realizado. 

Aduzem os apelantes para a reforma do julgado, em 

síntese, que a Audi do Brasil é parte passiva legítima; a marca Audi reduziu 

sua atuação no mercado brasileiro fraudando a Lei Renato Ferrari (6.729/79), 

agindo em conjunto com o Banco Volkswagen, que violou regras do Código 
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Civil impondo-lhe grandes prejuízos; houve rescisão unilateral da concessão de 

distribuição automotiva por conveniência do fabricante, utilizando-se de 

manobras artificiosas para evitar o pagamento de indenizações; há notificações 

nos autos que retratam a prática de venda direta de veículos; era uma das 

quatro melhores concessionárias do país; somente o banco da montadora 

intermedia as operações comerciais entre a fábrica à qual pertence e a 

respectiva rede de distribuição; somente o Banco Volkswagen pode lançar 

penhor mercantil sobre os veículos distribuídos pela Audi aos concessionários 

da rede; não foi cumprido o disposto no art. 473 do Cód. Civil; nas vendas 

finalizadas sempre quitou o preço do veículo junto ao banco para desfazimento 

do penhor mercantil existente e somente os veículos utilizados para test drive 

tiveram seus pagamentos interrompidos quando houve a suspensão do crédito 

rotativo. 

Em suas razões de recurso seguem os apelantes rebatendo 

todos os argumentos da r. sentença. 

Recurso tempestivo, devidamente preparado e contrariado. 

É o relatório. 

A presente ação objetiva recebimento de indenização em 

decorrência de rescisão de contrato de concessão comercial da marca Audi, 

devido à práticas ilegais do Banco Volkswagen e da Audi Senna. Alegando, 

ainda, a ocorrência de abuso de poder econômico, venda direta de veículos, 

concorrência desleal, suspensão do crédito rotativo sem aviso prévio ou 

notificação, impossibilitando o faturamento e embarque de dezenas de veículos 

e peças de reposição, com fundamento na Lei 6.729/79 (Lei Renato Ferrari) 

com as alterações introduzidas pela Lei 8.132/90, diploma que regula as 

concessões comerciais envolvendo veículos automotores no país. 

Observa-se que a matéria em comento não se insere no rol 

de competência desta 38a Câmara de Direito Privado. 
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A questão abordada por este processo pertence à 

competência recursal residual da I a a 10a Câmaras da Seção de Direito (anexo 

I, Seção de Direito Privado, XXXV, do provimento 63/2004, c.c. o art. 2o, III, "a" da 

Resolução 194/2004), a impor a remessa do processo a uma daquelas turmas 

julgadoras para o respectivo exame. 

Isto posto, não se conhece do recurso, determinando-se a 

remessa a uma das Câmaras de Direito Privado compreendidas entre a 1a a 10a. 
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MAIA DA ROCHA 
relator 
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