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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos 
Infringentes nº 0020195-61.2003.8.26.0564/50000, da Comarca de São 
Bernardo do Campo, em que é embargante FORD MOTOR COMPANY 
BRASIL LTDA, são  MARIO LUCIO VILELA REIS, JOSE ALFREDO 
REIS, MARCIO VENICIO VILELA REIS e VEMAPE VEICULOS 
MAQUINAS E PEÇAS S/A.

ACORDAM, em 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os 
embargos M.V., vencido o 4º juiz.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
GILBERTO LEME (Presidente), MORAIS PUCCI, BERENICE 
MARCONDES CESAR E CAMPOS PETRONI.

São Paulo, 6 de agosto de 2013. 

Claudio Hamilton
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0020195.61.2003.8.26.0564/50000
Comarca: São Bernardo do Campo
Embargante: Ford Motor Company Brasil Ltda
Embargados: Vemape Veículos Máquinas e Peças S/A e Outros
Juiz: Luis Fernando Pinto Arcuri

VOTO 4605

EMBARGOS INFRINGENTES - CONTRATO - 
CONCESSÃO COMERCIAL - Veículos - Resolução 
unilateral da empresa concedente por falta cometida pela 
concessionária - Necessidade, porém, de prévia adoção 
das penalidades gradativas previstas no art. 22, III, § 1º, 
da Lei 6729/79, bem como nos arts. 19 e 22 da 
denominada Convenção das Marcas - Medida não 
adotada pela concedente - Expressa menção desse 
fundamento na inicial - Condenação parcial nas verbas 
indenizatórias que deve ser mantida - Embargos 
rejeitados.

Trata-se de embargos infringentes opostos por FORD 

MOTOR COMPANY BRASIL LTDA contra o acórdão proferido nos 

autos da Apelação Cível nº 0020195.61.2003.8.26.0564, em que é 

apelada, sendo apelante VEMAPE VEÍCULOS MÁQUINAS E PEÇAS 

S/A, MARCIO VENÍCIO VILELA REIS, JOSÉ ALFREDO REIS e 

MÁRCIO LÚCIO VILELA REIS, tendo por fundamento o voto vencido 

da lavra do Des. CAMPOS PETRONI.

Alega o embargante, em resumo, que não há prova de que o 

contrato tenha sido rompido de maneira abusiva, razão pela qual 

devem ser indeferidos os pedidos contidos na inicial quanto à 

indenização, lucros cessantes, perdas e danos e dano moral, além 

dos pedidos de recompra do estoque, restituição dos valores 

equivalentes à depreciação do fundo de comércio, indenizações 

trabalhistas, e reembolso de IPI.
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Houve contrarrazões.

É o relatório.

A presente ação ajuizada pela concessionária de veículos 

VEMAPE - VEÍCULOS MÁQUINAS E PEÇAS S/A, e seus sócios 

MARCIO VENÍCIO VILELA REIS, JOSÉ ALFREDO REIS e MÁRCIO 

LÚCIO VILELA REIS em face da concedente FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA versa sobre o pedido indenizatório, em 

decorrência da imotivada rescisão unilateral do contrato de 

concessão para revenda de veículos, com pedido de condenação nos 

lucros cessantes, recompra do estoque, restituição do valor 

equivalente à depreciação do fundo de comércio da empresa, o 

numerário relativo às indenizações trabalhistas que tiver de arcar, 

reembolso de IPI, além do pedido de condenação numa reparação 

pelo dano moral.

A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente.

O acórdão embargado, no entanto, por sua Douta Maioria, 

entendeu que, uma vez que a relação contratual era regida pela Lei 

6729/789 não poderia a concedente pretender a resolução motivada 

do contrato por falta da autora, sem antes ter-lhe imposto as 

penalidades gradativas previstas na lei mencionada e que fazem 

parte do regulamento da Convenção da Marca. 

Dessa forma, restou decidido pela Douta Maioria que deve a 

embargante arcar com as perdas e danos decorrentes do rompimento 

contratual unilateral, sem obediência ao disposto no art. 22, III, § 1º, 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embargos Infringentes nº 0020195-61.2003.8.26.0564/50000 - Voto nº 4605 - rmr 4

da Lei 6729/79.

A ação foi, assim, julgada parcialmente procedente para o fim 

de condenar a ora embargante: 

a) a pagar à empresa VEMAPE uma indenização por perdas 

e danos, em valores a serem apurados em sede de liquidação de 

sentença; 

b) a readquirir o estoque de implementos e componentes 

novos da empresa, pelo preço de venda ao consumidor, vigente na 

data da rescisão do contrato; 

c) a comprar os equipamentos, máquinas, ferramental e 

instalações à concessão da coautora, pelo preço de mercado 

correspondente ao estado em que se encontrarem e cuja aquisição 

foi determinada pela ré, da qual teve ciência por escrito sem oposição 

imediata e documentada, excluídos desta obrigação os imóveis da 

empresa coautora; 

d) a pagar perdas e danos, à razão de 4% do faturamento 

projetado para um período correspondente à soma de uma parte 

fixada de 18 meses e uma variável de 3 meses por quinquênio de 

vigência da concessão, devendo a projeção tomar por base o valor 

corrigido monetariamente do faturamento de bens e serviços 

concernentes à concessão, que a empresa tiver realizado nos 2 anos 

anteriores à rescisão; 

e) a pagar à VEMAPE uma indenização por danos morais, 

arbitrados em R$ 15.000,00, corrigidos desde a publicação do 
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acórdão embargado, com juros de mora contados da citação.

Ainda, esclarece o acórdão embargado que as condenações 

constantes dos itens (a), (b) e (c), deveriam ser cumpridas 60 dias da 

data da extinção da concessão, data essa que deve ser tomada como 

termo inicial para o computo da mora, correção e juros legais.

Nos embargos infringentes, a embargante alega que o 

fundamento contido no acórdão embargado para sua condenação 

não pode prevalecer, pois que matéria nova, já que a questão das 

penalidades gradativas não foi levantada pelos embargados em 

momento algum do processo, sendo questão suscitada em sede de 

sustentação oral, que não consta dos autos. 

Assim, afirma que se trata de fundamento estranho à lide, o 

que importou em violação aos arts. 128 e 458 do Código de Processo 

Civil e ao princípio insculpido no art. 515 do mesmo Código, 

conhecido como tantum devolutum quantum appellatum.

Aduz que a empresa VEMAPE foi advertida e devidamente 

notificada das infrações contratuais por ela cometidas, em relação ao 

seu baixo desempenho e consequente necessidade de regularizar 

suas atividades, com fixação de prazo para tanto.

Esclarece que houve violação a obrigação essencial do 

contrato relativamente à aquisição de veículos junto à concedente, 

deixando a concessionária de dar cumprimento às metas 

estabelecidas pelas partes e  de atender a quota compulsória de 

veículos na forma dos arts. 7º e 80 da Lei 6729/79.
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Ou seja, alega a embargante que a VEMAPE estava 

praticamente inativa, incorrendo em faltas graves consistentes na 

ausência de aquisição de veículos e peças, o que inviabilizou o 

prosseguimento da concessão comercial.

A embargante afirma, assim, que a ruptura do contrato não é 

abusiva, diante da infração contratual da concessionária, portanto, 

diante da culpa da concessionária que deu causa à resilição do 

contrato, e da inexistência de danos, tudo a determinar a 

improcedência desta demanda indenizatória.

Pelo que consta dos autos, a rescisão contratual, pela 

concedente, veio fundada no suposto descumprimento contratual da 

concessionária VEMAPE, pois que: 

a) não teria retirado veículos desde dezembro de 1997, sendo 

que o último pedido teria sido feito em janeiro de 1998 e sem a devida 

retirada; 

b) não teria a empresa apresentado os relatórios de posição 

econômico-financeira desde outubro de 1997; 

c) deixou de atender ao índice de fidelidade na compra das 

mercadorias; 

e) não dispôs de pessoal suficiente e treinado, bem como de 

ferramental e equipamentos adequados à prestação dos serviços de 

assistência técnica aos veículos da marca.

Todos os aspectos que envolveram a quebra contratual por 

parte da concessionária restaram devidamente elucidados na perícia 
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realizada nesta ação, onde pôde a perita concluir que a VEMAPE não 

cumpriu as metas estabelecidas pelas partes na reunião de 13 de 

agosto de 1998, relativa ao Plano de Participação Progressiva de 

1999. 

Também, restou comprovado que a VEMAPE teve a menor 

participação no mercado regional nos anos de 1997, 1998 e 1999, 

conforme apontado em perícia.

Porém, tais fatos, por si só, não poderiam autorizar o 

desfazimento unilateral da avença, sem imposição, previamente, das 

penalidades gradativas previstas nos arts. 19 e 22 da Lei 6729/79, 

assim redigidas:

"Art. 19. Celebrar-se-ão convenções da marca para 

estabelecer normas e procedimentos relativos a:

(...)

“XV - regime de penalidades gradativas (art. 22, § 1o)”.

“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.

§ 1° A resolução prevista neste artigo, inciso III, deverá ser 

precedida da aplicação de penalidades gradativas”.
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Nesse sentir, a Convenção da Categoria Econômica dos 

Produtores e da Categoria Econômica dos Distribuidores de Veículos 

Automotores, estabelece que:

"Art. 2º Por infração à Lei e às convenções serão aplicáveis 

as seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa;

(...)

“Art. 8º - Na cominação das penalidades, atender-se-á ao 

seguinte procedimento:

I - quanto à advertência:

a).- far-se-á mediante notificação por escrito;

b).- aplicar-se-á às duas primeiras infrações, quando estas 

forem leves, e tão só à primeira infração, quando esta for média;

c)- poderá ser aplicada ou não e, se o for, tão só à primeira 

infração grave, consoante o disposto no art. 11, em seu parágrafo 

único.

II - quanto à multa:

a).- seguir-se-á à aplicação da advertência, no caso do inciso 

anterior, alíneas 'a' e 'b';

b).- aplicar-se-á à infração grave, sem prévia advertência ou 

em seguida a esta, se tiver sido adotada nos termos do., v inciso 

anterior, alínea 'c'".
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Dessa forma, não poderia mesmo a concedente resilir 

unilateralmente o contrato de concessão, por falta da concessionária, 

sem antes impor-lhe as penalidades gradativas determinadas na Lei 

6729/79, e na Convenção da Marca, acima mencionadas.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou 

recentemente no mesmo sentido:

“(...) No mais, importa destacar que, nos termos da Lei nº 

6.729/79 (Lei Renato Ferrari), para a resolução unilateral, a parte 

inocente que alegar descumprimento da lei, do contrato ou 

convenção deverá cercar-se de um amplo e contundente contexto 

probatório a justificar a culpa da parte adversa, haja vista que as 

relações reguladas pelo mencionado diploma, envolvem valores 

expressivos, múltiplas contratações, além de penalidades gradativas 

que devem ser obedecidas e devidamente demonstradas.

“De fato, nas palavras de alerta do Ministro Luis Felipe 

Salomão, 'deve-se considerar que, muito embora a celebração de um 

contrato seja, em regra, livre, o distrato é um ônus, que pode, por 

vezes, configurar abuso de direito' (REsp 966.163/RS, DJe 

4/11/2010)” (AREsp 250873, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 

publicado em 08/2/2013).

Observe-se que, ao contrário do afirmado pela embargante, 

houve sim, expresso fundamento na inicial de que a concedente não 

deu cumprimento à aplicação das penalidades gradativas (fl. 23 da 

exordial), conforme preceitua a Convenção da Marca, bem como o 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embargos Infringentes nº 0020195-61.2003.8.26.0564/50000 - Voto nº 4605 - rmr 10

art. 22, inciso II, § 1º, da Lei 6729/79, o que lhe impede de proceder 

ao rompimento unilateral da avença.

Logo, cai por terra o argumento de que teria incorrido o 

acórdão embargado em violação ao arts. 128 e 458 do Código de 

Processo Civil e ao princípio insculpido no art. 515 do mesmo Código, 

conhecido como tantum devolutum quantum appellatum.

Consequentemente, outra não pode ser a solução, a não ser 

a da rejeição dos presentes embargos infringentes.

Posto isso, rejeitam-se os embargos infringentes.

          CLÁUDIO HAMILTON
                   Relator
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