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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1016712-60.2014.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são 

apelantes YONECAR AUTO POSTO LTDA., PATRÍCIA GERMANO 

ANDRADE, ANTONIO PAULO GERMANO, MARIA AUGUSTA MARTINS 

GERMANO e JOSE HENRIQUE LIMA ANDRADE, é apelado IPIRANGA 

PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.

ACORDAM, em 33ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. 

V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ 

EURICO (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2019. 

Sá Duarte

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 1016712-60.2014.8.26.0001

COMARCA: SÃO PAULO  F. R. SANTANA

APELANTES: YONECAR AUTO POSTO LTDA., JOSÉ HENRIQUE LIMA 

ANDRADE, PATRÍCIA GERMANO ANDRADE, ANTÔNIO PAULO 

GERMANO e MARIA AUGUSTA MARTINS GERMANO

APELADA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S. A. (ANTIGA 

CHEVRON BRASIL)

VOTO Nº 36.709

CONTRATO  Cessão de marca, comodato de 

equipamentos e fornecimento de combustível  Pretensões 

de resolução contratual, reintegração de posse e cobrança 

de multa compensatória julgadas parcialmente 

procedentes  Legitimidade dos fiadores corretamente 

reconhecida  Cerceamento de defesa não caracterizado  

Infração à cláusula de aquisição mínima de combustível  

Abusividade da estipulação não reconhecida  Resolução 

por inadimplemento contratual  Multa compensatória 

devida  Agravo retido e apelações não providas.

Cuida-se de apelações interpostas contra r. sentença de 

parcial procedência das pretensões de resolução contratual, reintegração de 

posse de bens móveis e cobrança de multa compensatória, declarado 

resolvido o contrato firmado pelas partes, condenado o AUTO POSTO a abster-

se do uso de qualquer manifestação visual da marca IPIRANGA, deferida a 

reintegração de posse dos bens cedidos em comodato, confirmada a liminar de 

fl. 104, condenado os réus ao pagamento da multa compensatória prevista na 

cláusula 10.02, do contrato, a ser apurada em liquidação de sentença, mais 
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despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da 

condenação.

Inconformado, o AUTO POSTO sustenta que não 

desrespeitou a cláusula contratual que prevê a obrigação de compra de 

quantidade mínima de combustível, disposição que considera leonina, por isso 

que suficiente para afastar o suposto descumprimento contratual. Anota que, 

ao contrário do entendimento adotado na sentença, não se exige o 

ajuizamento de ação revisional ou reconvenção para exame dessa alegação, 

pois não existe pretensão ou formulação de pedido mediato a justificar tal 

demanda, possível suscitá-la como matéria de defesa para rechaçar o pedido 

da autora. Argumenta que a exigência da aquisição de quantidade mínima de 

combustíveis configura infração à ordem econômica, contrariando os termos 

das Leis Federais nºs 8.884/94 e 12.529/2011, vigentes na data de assinatura 

e encerramento do pacto, sobretudo dos artigos 21, inciso XI, e 36, inciso IX, 

respectivamente. Pontua que o contrato em questão tem natureza empresarial, 

firmado entre pessoas jurídicas capazes e, conquanto suas cláusulas não 

traduzam ilegalidades, disfarçam o monopólio da autora e a reserva de 

segmento varejista de combustíveis, nítido o objetivo de perpetuar sua 

bandeira no ponto de revenda e consolidar a posição absoluta sobre as demais 

distribuidoras, sem abrir mão do lucro. Destaca a pujança econômica da autora 

e assinala que sua atuação deve ater-se aos princípios da ordem econômica 

consagrados pelo artigo 173, da Constituição Federal, e pelas Leis Federais 

mencionadas. Insiste em que a fixação de quantidade mínima e exclusividade, 

normalmente colocadas nos pactos, pena de sanções pecuniárias, o deixam 

subordinado à distribuidora, denotando o controle empresarial externo. 

Salienta que referidas cláusulas atentam contra o interesse público da 

preservação da defesa dos consumidores em detrimento do interesse 

particular, representado pelo conglomerado de distribuidoras de petróleo, 

implicando em fraude ao artigo 166, incisos II e VI, do Código Civil, com a 
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consequente nulidade do pacto. Refere outros julgados deste Tribunal que 

reconheceram a abusividade que permeia as cláusulas apontadas, posto que 

potestativas e leoninas, com infração à ordem econômica. Fincado nestes 

mesmos argumentos, bate-se pelo afastamento da multa compensatória 

prevista no item 10.2, fl. 36, do contrato. Pondera que cumpriu o contrato 

durante cinco anos e, apenas ao final, foi notificado sobre a não aquisição da 

quantidade mínima, o que denota anuência tácita da autora com o 

cumprimento efetivo do contato, o que prejudica a discussão em torno dessa 

obrigação. Por fim, se mantida a penalidade, pede que sejam observados os 

termos do artigo 413, do Código Civil.

Também inconformados, os réus fiadores JOSÉ 

HENRIQUE, PATRÍCIA, ANTÔNIO e MARIA AUGUSTA alegam a nulidade da 

sentença por cerceamento de defesa, bem como insistem no acolhimento da 

preliminar de ilegitimidade passiva, conforme os termos do agravo retido de fls. 

318/322 interposto contra a decisão de fl. 316. Aduzem que houve modificação 

societária do AUTO POSTO, acarretando a perda do caráter personalíssimo da 

fiança, por isso que a autora deveria direcionar a ação em face dos atuais 

titulares da sociedade. Pugnam pelo afastamento da reponsabilidade por 

dívida ainda não constituída, a termo do disposto no artigo 821, do Código 

Civil, argumento não enfrentado na sentença, prejudicando o acesso ao duplo 

grau de jurisdição. Anotam que o contrato em questão iniciou-se a 05.05.2008 

e findou-se em maio de 2013, e, como o acessório segue o principal, tem-se 

que a fiança foi extinta. Impugnam as cláusulas relativas à aquisição de 

quantidades mínimas, disposição que indica o exercício da posição dominante 

da autora e infração à ordem econômica, sustentando que o pacto é leonino, 

contrário aos artigos 104, 122, 489 e 1.125, do Código Civil, e às Leis Federais 

nºs 8.884/94 e 12.529/2011, acarretando sua nulidade, o que também 

prejudica a fiança. Assinalam que a cláusula 10.02, de fl. 36, se mostra 

abusiva, arbitrária e exagerada, pois a multa compensatória não pode ser 
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equivalente a 5% do valor de venda da diferença da quantidade de 

combustíveis não adquirida, pena de enriquecimento ilícito da autora. Pondera 

que eventual penalidade deve ser calculada proporcionalmente ao contrato, 

tendo em conta a natureza do negócio e o momento da divergência do 

avençado, bem como a necessidade de decotar os ganhos já auferidos pela 

autora.

Recursos tempestivos, preparados e respondidos.

A autora opôs-se ao julgamento virtual, cf. fl. 434.

É o relatório.

O agravo retido de fls. 318/322 interposto contra decisão 

de fl. 316 não merece acolhimento.

Com efeito, os fiadores insistem no reconhecimento da 

ilegitimidade passiva pelos seguintes motivos: a) a fiança perdurou apenas 

pelo prazo inicial de cinco anos do contrato firmado com a apelada; b) houve 

alteração do quadro societário da sociedade afiançada, o que também implica 

na extinção da fiança, dado seu caráter personalíssimo; e c) não respondem 

por obrigação não constituída, na forma do artigo 821, do Código Civil.

Não lhes assiste razão, entretanto.

Os fiadores aquiesceram com o contrato pelo prazo de 

cinco anos, maio de 2008 a maio de 2013, bem como a prorrogação prevista 

na cláusula 4.3, de fl. 32, para o caso de não ser atingida a aquisição da 

quantidade mínima de combustíveis, no caso, fixada em 9.000.000 (nove 

milhões) de litros no referido prazo. Anote-se que mesmo considerada essa 
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prorrogação até maio de 2014, a quantia mínima não foi atingida, como 

apontado no relatório de fls. 327/329.

Além disso, não há noticia de que os fiadores 

interpelaram seu afiançado ao final do prazo inicial do contrato para desonerar-

se da fiança, o que se mostrava de rigor, conduta que confirma a subsistência 

da responsabilidade também no período de prorrogação.

As mudanças no quadro societário do AUTO POSTO 

afiançado também não afastam a responsabilidade dos fiadores, mormente 

porque a garantia foi prestada em favor da pessoa jurídica, e não das pessoas 

físicas, tal como previsto na cláusula 12, do contrato em questão, cf. fl. 37.

De resto, os fiadores são solidariamente responsáveis 

pelo cumprimento das obrigações do afiançado, comprometendo-se como 

principais pagadores pelas consequências do inadimplemento, cf. cláusula 12. 

Bem por isso, como bem posto pela autora apelada nas contrarrazões, não se 

aplica aqui a regra do artigo 821, do Código Civil, certo que os fiadores estão 

na mesma posição do afiançado, em face do que ficou estipulado no contrato.

Desta forma, o agravo retido não deve ser provido, 

restando confirmada a legitimidade passiva dos fiadores e oportuna 

propositura da ação também em face deles.

Os apelos, por sua vez, não convencem do desacerto do 

que ficou decidido na r. sentença.

Não é caso de reconhecer o alegado cerceamento de 

defesa dos fiadores, pois a questão afeta à legitimidade passiva deles 

dispensava dilação probatória, mostrando-se oportuno o julgamento no estado, 
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além de estar em consonância com o que manifestaram a fl. 308.

O descumprimento do contrato pela falta de aquisição da 

quantidade mínima de combustíveis foi corretamente reconhecido na sentença, 

lavradas nos seguintes termos: Restou comprovado nos autos que a parte ré 

não adquiriu as quantidades mínimas de combustível conforme previsão 

contratual de fls. 31. A parte autora apresentou planilha com os combustíveis 

adquiridos pela ré (fls. 62/63). Quanto a este descumprimento contratual, a parte 

ré se limitou a sustentar que a cláusula é leonina, não comprovando a aquisição 

da quantidade mínima estabelecida contratualmente. Tal defesa deveria ser 

articulada em reconvenção ou em ação revisional, não sendo argumento idôneo 

para afastar o descumprimento contratual. Assim, a declaração da rescisão 

contratual por culpa da parte ré é medida de rigor. A aquisição de produtos de 

outra empresa pela ré não restou comprovada nos autos. Com tal rescisão a 

parte ré deve se abster de utilizar a manifestação visual da autora. Igualmente, 

por força da rescisão, a autora deve ser reintegrada na posse dos bens cedidos 

em comodato.

Ainda que se considere possível a alegação de nulidade 

da cláusula previsora da aquisição de quantidades mínimas de combustíveis 

como matéria de defesa, o que aqui se reconhece, evidente que, na espécie, 

de nulidade não se cuida, certo que tal estipulação tem razão de ser, não 

restando tipificada a hipótese descrita na segunda parte do artigo 122, do 

Código Civil, como convincentemente explicitado pela apelada em suas 

manifestações.

Resulta insuperável o argumento de que as quantidades 

mínimas fixadas quando da assinatura do contrato resultaram do consenso 

entre as partes, ao que se alinha o fato bastante significativo, segundo o qual 

não se tem notícia de que ao longo do decurso do prazo contratual houve, por 

parte dos apelantes a demonstração do propósito sério e formal de revisão 
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dessa parte do contrato, só lembrando disso quando demandados pelo 

pagamento da multa compensatória pelo descumprimento do ajustado.

Não se entrevê nenhuma prática comercial predatória por 

parte da apelada que implique em infração à ordem econômica, ausente a 

contrariedade às Leis Federais nºs 8.884/94 e 12.529/2011. Ao contrário, a 

compra de combustíveis na forma contratada não visa restringir a concorrência 

ou limitar o consumo, sendo compatível com o princípio da livre concorrência, 

consistindo no modo pelo qual o produtor amplia a rede de distribuição de seus 

produtos, potencializando a exploração de sua marca, sem investimentos 

diretos na comercialização.

Averbe-se que ao longo do contrato, os apelantes tinham 

como verificar que a quantia mínima não estava sendo adquirida, pois, era 

perfeitamente possível quantificar a quantia mínima a ser adquirida 

mensalmente, para o que bastava dividir os 9.000.000 de litros pelo prazo do 

contrato 60 ou 72 meses, do que resultam 150.000 ou 125.000 mil litros por 

mês, muito além das quantias efetivamente adquiridas pelo AUTO POSTO, cf. 

fls. 327/329.

Vale dizer, por longo tempo, quase todo o período do 

contrato, o AUTO POSTO conhecia a situação, sem, no entanto, adotar 

nenhuma providência efetiva para resolvê-la, só se preocupando em inquinar 

referida disposição de nula quando cobrado da multa, o que não atina com a 

boa-fé que deve imperar nas relações contratuais.

Não se perca de vista que existem várias outras 

distribuidoras no mercado, abrindo espaço à livre competição.

Em suma, o conjunto probatório amealhado aos autos 
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autoriza reconhecer, com a necessária segurança, que foi o AUTO POSTO 

que inadimpliu o contrato, de molde a viabilizar, por conseguinte, a exigência 

da multa compensatória, como bem definido na r. sentença: Havendo cláusula 

compensatória, ora cobrada nestes autos, o pedido de perdas e danos deve ser 

afastado, conforme artigo 401 do Código Civil. Tal valor deverá ser apurado em 

liquidação de sentença.

A referida multa, por fim, deverá ser calculada nos termos 

do contrato, anotando-se que seu cálculo já é proporcional ao que deixou de 

ser cumprido.

Por fim, em razão da instauração desta etapa recursal, da 

qual os apelantes saem vencidos, de rigor majorar os honorários devidos aos 

advogados da apelada para 15% da condenação, nos termos do artigo 85, § 

11, do Código de Processo Civil.

Isto posto, voto pelo não provimento do agravo retido e 

das apelações, majorados os honorários devidos aos advogados da apelada 

para 15% da condenação.

SÁ DUARTE

Relator
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