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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0212429-02.2006.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
TAVESA VEÍCULOS LTDA, é apelado GENERAL MOTORS DO BRASIL 
LTDA.

ACORDAM, em 36ª 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 
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e GIL CIMINO.

São Paulo, 15 de maio de 2014. 

Pedro Baccarat
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO COM REVISÃO Nº 

0212429-02.2006.8.26.0100

APELANTE(S): Tavesa Veículos Ltda.

APELADO(S): General Motors do Brasil Ltda.

COMARCA: São Paulo  1ª Vara Cível

Revisão de contrato de distribuição de veículos. 
Inadimplemento de obrigações pecuniárias e retenção 
indevida de valores que deveriam ser repassados à 
fabricante. Faltas que inviabilizavam o contrato e 
dispensam a aplicação de sanções gradativas. Recurso 
desprovido.

Voto n.° 21.774

Vistos.

Trata-se de apelação interposta 

contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de 

rescisão de Contrato de Concessão de Vendas de Veículos a 

Motor, Peças e Acessórios Genuínos e Serviços, proposta pela 

General Motors do Brasil Ltda em face da concessionária 

Tavesa Veículos Ltda. A respeitável sentença reconheceu que 

a notificação que anunciou a rescisão do contrato fora 

precedida de outras, com avaliação de desempenho 

insatisfatório e outras irregularidades. Anotou a prévia 

comunicação às concessionárias, reclamando os relatórios 

FACTS relativos aos meses de março, abril e maio de 2006,  

cujo envio constituía obrigação prevista no contrato; a 

existência de 107 títulos protestados; o fraco desempenho nas 

vendas de veículos e peças e a omissão no repasse das vendas 
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de modelos Celta reclamados diretamente pela Autora, 

mediante pagamento de comissões. Condenou a Ré no 

pagamento da indenização, consoante critério do artigo 216 

da Lei nº 6.729/70, em R$8.124,22, atualizados desde março 

de 2009. Imputou exclusivamente à Ré as verbas de 

sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 

R$2.000,00.

Apela a Ré sustentando, em 

síntese, que a rescisão do contrato devia ser precedida de 

sanções graduais, nos termos do parágrafo 1º do artigo 22 da 

Lei nº 6.729/79. Aduziu ter trabalhado 33 anos com elevado 

índice de satisfação de seus clientes e destacou o faturamento 

de R$24.092.739,92 nos últimos quatro anos, imputando à 

Autora a responsabilidade pela redução das vendas, motivada 

que fora pela prática de preços muito elevados. 

Recurso tempestivo, preparado 

e respondido.

É o relatório.

A Lei Renato Ferrari impôs a 

estipulação, nas convenções das marcas, de um regime de 

penalidades gradativas, mas ressalvou a possibilidade de 

rescisão dos contratos de concessão, independentemente da 

prévia aplicação de outras sanções em face de infrações 
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graves, como as praticadas pela Apelante.

A Autora fez juntar aos autos 

parecer do Professor Doutor Miguel Reale, elaborado em 

1997, sobre a questão. Entendeu, então, o ilustre Professor, 

em apertada síntese, inaplicáveis as regras relativas às sanções 

gradativas previstas na convenção da categoria econômica, 

porque, nada obstante sua força obrigatória, ao tratar das 

sanções gradativas, teria invadido a competência normativa 

expressamente reservada pelo artigo 19, inciso XV, às 

Convenções das Marcas. 

As convenções são celebradas 

com força de lei, isto quer dizer que vinculam a todos, têm 

efeito “erga omnes”, consoante abalizada conclusão do 

Professor Miguel Reale exarada no referido parecer, 

característica que fora invocada para lhes atribuir natureza 

regulamentar e, por conseguinte, os limites próprios desta 

espécie normativa. Entretanto, ao lado da força cogente, 

subsiste nas convenções o seu caráter consensual.  É este 

caráter consensual que impede a Autora de desvencilhar-se da 

obrigação fixada na convenção do setor econômico, 

invocando invasão dos limites reservados às convenções das 

marcas.

A Autora, cuja atividade se 

insere na categoria econômica dos produtores de veículos, 
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está, por isto, subordinada às regras da convenção da 

categoria. Não há notícia de que tenha, por qualquer modo, se 

insurgido contra as disposições daquela convenção, não sendo 

irrelevante que as normas nela inseridas resultam de 

manifestações livres de suas entidades representativas, 

representação esta que, no caso da GM, não se dá apenas 

formalmente, mas efetiva, pois notório é o prestígio da marca 

evidenciada pelo alcance da quinta parte do mercado 

consumidor. Da adesão a esta norma consensual, mais do que 

Do seu efeito “erga omnes”, resulta a vinculação da GMB às 

normas nela inseridas, especialmente se não se achavam em 

confronto com qualquer outra à qual se pudesse atribuir força 

cogente inerente às normas editadas por entidades 

especialmente para tanto legitimadas. 

Se a lei reservou às convenções 

das marcas a edição das normas relativas à aplicação das 

sanções gradativas, é evidente que a este regramento não se 

podem opor as cláusulas sobre o tema inseridas na convenção 

da categoria econômica. A solução deste conflito de normas 

encontra solução na distribuição de competências normativas 

fixada na Lei nº 6.729/79. Entretanto, em face da omissão da 

convenção da marca sobre a aplicação gradual de sanções, 

quiçá admitida pela ABRAC - Associação Brasileira de 

Concessionárias Chevrolet, exatamente em face da pré-

existente regulamentação pela convenção do setor econômico, 

nenhuma razão subsiste para negar vigência à norma 
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consensual que disciplina as sanções gradativas.

Note-se que a Lei Renato 

Ferrari não proibiu que os fabricantes e distribuidores de 

veículos instituíssem normas relativas à aplicação das sanções 

gradativas e a lei tampouco fixou estas regras, circunstâncias 

que, acaso presentes, justificariam a invalidação das normas 

consensuais. Ao contrário disto, impôs que tais regramentos 

fossem inseridos nas convenções da marca, de tal modo que, 

enquanto não fixadas estas regras na convenção da marca, 

subsistem as regras consensualmente fixadas na convenção da 

categoria econômica.

Entretanto, a regra que impõe 

aplicação de sanções gradativas prevista na Lei Ferrari e na 

convenção da categoria é norma que, nada obstante cogente, 

não sugere a impossibilidade de imediata rescisão dos 

contratos em face do descumprimento das obrigações 

fundamentais do contrato, assim consideradas aquelas que 

inviabilizam a distribuição de veículos ou maculam a imagem 

do fabricante. Com efeito, o descumprimento de obrigações 

pecuniárias autoriza a suspensão do fornecimento de peças e 

veículos, inviabilizando a distribuição que é finalidade última 

do contrato, enquanto as condutas que maculam a marca 

sugerem risco de dano de difícil ou impossível reparação, 

além da responsabilização da fabricante por danos ao 

consumidor. Estas infrações, não apenas porque violam as 
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regras contratuais, mas especialmente porque reclamam dos 

fabricantes medidas urgentes na defesa de suas participações 

no mercado e de sua marca, isoladamente, autorizam a 

rescisão do contrato porque são verdadeiramente 

incompatíveis com a aplicação de sanções gradativas.

Dentre as faltas imputadas à 

concessionária estão aquelas relacionadas com o baixo 

desempenho nas vendas, a ausência de relatórios que, por 

força do contrato, se obrigara a enviar, e a não observância 

dos planos, direcionados ao aumento das vendas. São estas 

falhas relacionadas com o desempenho das concessionárias e, 

para estas, exatamente, a Lei fixou a necessidade de sanções 

gradativas para evitar que a Concedente, que experimentou 

importante redução de sua participação no mercado nacional 

e daquela região, invoque estes dados para, repentinamente, 

romper longo vínculo contratual. As sanções graduais se 

prestariam, então, não apenas para sugerir ou recomendar, 

mas para impor mudanças necessárias ao bom andamento do 

contrato de distribuição.

Além dessas faltas, entretanto, 

há outras que estavam a exigir da Concedente providências 

imediatas e, por isso, incompatíveis com as sanções 

gradativas. 

A Apelante teve 107 títulos 
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protestados, isto é, deixou de honrar seus compromissos 

comerciais e o fez ostentando a marca da Concedente, de 

modo a macular sua imagem. Imagem esta que a General 

Motors fez questão de preservar, elencando entre as causas de 

rescisão do contrato o protesto de títulos por inadimplemento. 

O protesto dos títulos, que marca o descumprimento das 

obrigações com os fornecedores, é aspecto incontroverso da 

demanda. Nada justifica exigir a aplicação de sanções 

gradativas em face do inadimplemento de obrigações das 

concessionárias com seus fornecedores, seja porque o 

inadimplemento destas obrigações é obrigação inerente a todo 

negócio, seja porque em relação a estas obrigações nenhuma 

providência ou ajuste se podia exigir da concessionária.

Grave também é a retenção de 

recursos relacionados com a venda de veículos Celta. Estes 

veículos populares eram vendidos diretamente pela 

fabricante. Em relação a este produto, a Apelante não agia 

como distribuidora, mas como vendedora, sendo remunerada 

por meio de comissão, desligando-se do pagamento 

antecipado dos veículos. Entretanto, a Apelante recebeu os 

valores pagos e não repassou parte deles à fabricante, 

apropriando-se indevidamente de recursos que não eram seus. 

A apropriação dos valores, com a retenção indevida de 

recursos da fabricante, é também aspecto incontroverso da 

demanda, comprovado, ademais, pela confissão de dívida 

(fls.103/106).
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Assim, verificada a ocorrência 

de infrações que justificavam a rescisão do contrato, 

independentemente da aplicação da sanção gradativa, 

impunha-se a procedência da ação.

Ante o exposto, pelo meu voto, 

nega-se provimento ao recurso.

Pedro Baccarat

     Relator
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