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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
0045904-24.2015.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que são agravantes KIA MOTORS 
DO BRASIL S.A, KMB DISTRIBUIDORA LTDA e BRAZIL TRADING LTDA, é 
agravado ZAVEL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

ACORDAM, em 32ª 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 
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR (Presidente) e KIOITSI CHICUTA.

São Paulo, 6 de agosto de 2015

RUY COPPOLA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravantes: Kia Motors do Brasil Ltda., KMB Distribuidora Ltda. e 

Brazil Trading Ltda.

Agravada: Zavel Motors Comércio de Veículos Ltda.

Comarca: Itu  

Relator Ruy Coppola

Voto nº 31.349

 
EMENTA
Agravo de Instrumento. Contrato de distribuição de veículos. 
Ação declaratória c.c. pedido de tutela antecipada. Tutela 
antecipada concedida em 1º grau. Lei nº 6.729/79 (lei Ferrari) que 
é aplicável ao caso, ainda que o contrato firmado entre as partes 
disponha de forma diversa. Presença dos requisitos legais 
ensejadores da medida. Verificação de descumprimento contratual 
que demanda dilação probatória. Multa diária fixada para o caso 
de descumprimento da decisão judicial. Possibilidade. Exegese do 
artigo 461 do CPC. Valor adequado ao caso. Decisão mantida. 
Recurso improvido.

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 

a decisão copiada a fls. 46/51 (fls. 319/324 do processo) que, nos 

autos da ação declaratória com pedido de tutela antecipada proposta 

por Zavel Motors Comércio de Veículos Ltda. em face de Kia 

Motors do Brasil Ltda., KMB Distribuidora Ltda. e Brazil 

Trading Ltda., deferiu o pedido de antecipação de tutela 

inaudita altera pars, a fim de suspender a eficácia da 

cláusula contratual n. 5, item “a”, do Contrato de uso de 

marca e outras avenças, bem como da cláusula 4.3 dos 

aditamentos contratuais, firmado entre as parte, para que as 

rés se abstenham de rescindir o contrato firmado até o 
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julgamento da presente demanda, sob pena de multa diária 

de R$ 90.000,00.

Pleiteiam as agravantes, inicialmente, a concessão 

de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Alegam que não 

estão presentes os requisitos para concessão da medida liminar, eis 

que a parte autora omite que descumpriu com suas obrigações 

contratuais, porque não apresentou garantia financeira para 

manutenção das operações de compra e venda de produtos. Ou seja, 

o contrato não teria sido renovado por culpa da parte agravada. 

Ademais, aduzem que não é possível que se imponha a elas uma 

relação jurídica que não têm mais interesse em manter. Alegam que a 

Lei 6.729/79 (lei Ferrari) não se aplica ao caso em testilha, haja visto 

que elas não são produtoras e nem distribuidoras, mas meras 

importadoras de produtos, e porque o próprio contrato afasta a 

incidência desta lei. Subsidiariamente, sustentam que o valor da multa 

imposta é exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, pleiteando a sua redução.

Recurso tempestivo e preparado (fls. 44).

A ação foi proposta no Estado de Santa Catarina. 

Recurso processado sem efeito suspensivo, nos 

termos da decisão de fls. 522/523, proferida pelo Tribunal de Justiça 

de Santa Catarina.

Contraminuta a fls. 527/534.

Recurso inicialmente distribuído à 5ª Câmara de 

Direito Comercial do Estado de Santa Catarina, que não conheceu do 

agravo e determinou a sua remessa ao Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo (fls. 589/592), isto porque aquele mesmo colegiado, no 
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julgamento do agravo de instrumento nº 2014.087205-7, envolvendo 

as mesmas partes ora litigantes e tendo como ponto controvertido 

exceção de incompetência, deu provimento ao recurso para 

determinar a competência da Comarca de Itu/SP para dirimir a 

controvérsia, nos termos da cláusula contratual de eleição de foro.

Sendo assim, os autos foram distribuídos a esta 32ª 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo (fls. 613).

É o relatório.

Versa o presente recurso instrumental sobre a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada 

pela parte autora, ora agravada, para que as rés-agravantes se 

abstenham de rescindir o contrato firmado até o julgamento da 

demanda, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 

90.000,00.

Inicialmente, entendo ser aplicável ao caso a Lei nº 

6.729/79, conhecida como Lei Ferrari, ainda que as agravantes 

aleguem que são meras importadoras e que por isso não se 

enquadram no conceito de produtora previsto na lei.

Na hipótese, válido transcrever a análise que já foi 

feita pelo Egrégio Tribunal de Santa Catarina ao negar o efeito 

suspensivo postulado:

“Ao contrário do que afirma a parte agravante, a Lei Ferrari 

aplica-se à avença objeto da demanda principal, por força dos seus arts. 1º e 2º, 

mormente que da referida avença (fl. 154), item 3.2 deixa claro o papel de 

comerciante da parte agravada.” (fls. 523).
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Neste diapasão, ressalto a lição de Iso Chaitz 

Scherkerkewitz:

 “não é da essência do contrato [de distribuição] a necessidade 

de uma das partes ser fabricante. É sim da essência do contrato que uma das partes 

seja detentora da possibilidade de configurar a cadeia de distribuição e que possua 

produtos com marca consolidada, sendo que não existe qualquer empecilho 

conceitual o fato de as duas partes serem comerciantes.

Chamamos no nosso trabalho essa parte (detentora da marca 

e da possibilidade de configurar o sistema de distribuição) de produtor ou fabricante 

apenas por uma questão didática, porém não cremos que devemos utilizar o rigor 

técnico do termo preconizado pelo mestre, sendo que o importador também pode ser 

equiparado ao fabricante.” (in Contratos de distribuição: e o novo contexto 

do contrato de representação comercial. Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2011, fl. 78).

Corroborando com este posicionamento, o 

eminente Desembargador Artur Marques no julgamento da 

Apelação nº 9128920-29.2006.8.26.0000, delineou com muita 

precisão a controvérsia sobre a aplicação da Lei Ferrari neste caso, 

em que a parte pretende se furtar à aplicação da lei sob a alegação 

de ser importadora:

“Quanto ao mérito da ação, o MM. Juiz a quo afirmou o 

seguinte: “A Lei nº 6.729/79 que a autora utiliza para fundamentar sua pretensão não 

tem cabimento no caso em testilha. Este diploma regula a concessão comercial entre 

produtores e distribuidores de veículos automotores, sendo certo que a autora 

encontra-se na categoria de distribuidor, mas a ré é mera importadora de veículos 

automotores, como bem prova seu estatuto social e a própria obrigação assumida no 

contrato” (fls. 221).
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De fato, o art. 1º da Lei nº 6.729/79 dispõe que “a distribuição 

de veículos automotores, de via terrestre, efetivar-se-á através de concessão 

comercial entre produtores e distribuidores disciplinada por esta Lei e, no que 

não a contrariem, pelas convenções nela previstas e disposições contratuais”, 

sendo que seu art. 2º, inc. I, considera produtor “a empresa comercial que realiza a 

fabricação ou montagem de veículos automotores”.

Todavia, a recorrida pertence ao mesmo conglomerado 

econômico do qual pertence a fabricante do veículo, conforme demonstrado nos 

documentos de fls. 50/79. Destaque-se, ademais, que na ata juntada pela recorrida 

às fls. 15/17 do anexo, afirma-se que, “tendo em vista a nova estrutura administrativa 

da sociedade, e a ausência no País do Sr. Chong Jin Jeon, foi aprovada a indicação 

do Sr. Werner Moll para ocupar o cargo de Diretor Superintendente” (fls. 17 do 

anexo). O Sr. Chong Jin Jeon consta também como presidente e administrador 

executivo chefe da Asia Motors Co., Inc; diretor da Setco Indústria e Comércio, 

Importação e Exportação Ltda.; diretor da Set Participações e Empreendimentos 

S.A.; e, finalmente, diretor vice-presidente da Asia Motors do Brasil, Importação e 

Comércio S.A. (fls. 78/79).

Além disso, a apelante junta à sua inicial diversos documentos 

que comprovam que a recorrida agia em nome da Asia Motors, sendo que dos 

termos do contrato de fls. 81/85 fica inequívoco que aquela atuava no Brasil como 

concedente dos produtos fabricados pela fabricante no exterior. Já na primeira 

cláusula consta que o contrato tem por objeto: “a) a concessão pela CONCEDENTE 

à DISTRIBUIDORA do direito de comercializar os produtos fabricados e/ou 

importados por aquela, dentro da área de atuação demarcada, ambos discriminados 

no 'quadro resumo'; b) a prestação por parte da DISTRIBUIDORA de assistência 

técnica aos produtos, inclusive quanto ao seu atendimento em garantia ou revisão” 

(fls. 81).

É evidente, portanto, que a recorrida atua como concedente, 
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estando, desse modo, sujeita à disciplina da Lei nº 6.729/79, cujo art. 22 elenca as 

hipóteses em que é possível a resolução do contrato.” (Relator: Artur 

Marques; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 35ª Câmara de 

Direito Privado; Data do julgamento: 29/08/2011).

Da cláusula 2.a do contrato firmado entre as partes 

temos que a corré “KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. por força de contrato 

vigente com a KIA MOTORS CORPORATION, com sede e foro jurídico na Coréia, é 

titular de direitos de comercialização em todo o território nacional dos produtos 

fabricados em qualquer parte do mundo, sob a marca 'KIA', e ainda, de conceder a 

terceiros o uso da MARCA 'KIA', para identificação de estabelecimentos que tenham 

como objetivo a comercialização dos produtos fabricados sob a marca 'KIA' e a 

respectiva prestação de serviço.” (fls. 152). 

Vale dizer, a corré Kia Motors do Brasil Ltda. atuava 

no Brasil como concedente dos produtos fabricados pela fabricante no 

exterior, pelo qual plenamente possível a aplicação da Lei nº 6.729/79 

ao caso em tela, não sendo possível que contrato firmado entre 

particulares afaste a incidência de lei.

No mais, para a concessão da tutela antecipada, 

necessária a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos 

da tutela de mérito, propiciando imediata execução.

Deve existir, assim, prova inequívoca e o juiz se 

convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso 

de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório do réu. Também 

não se pode conceder a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado.

A respeito da prova inequívoca já se escreveu o 
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seguinte: "Essa prova inequívoca é do 'fato título do pedido (causa de pedir)'. 

Tendo em vista que a medida foi criada em benefício apenas do autor, com a 

finalidade de agilizar a entrega da prestação jurisdicional, dever ser concedida com 

parcimônia, de sorte a garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade 

de tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição sumária, como 

condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo de probabilidade da 

afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau compatível com os direitos 

colocados em jogo." (in "Código de Processo Civil Comentado", 

Nelson Nery Jr. Ed. RT, 3ª Edição, pág. 548).

A prova inequívoca de que trata o caput, do artigo 

273, do CPC, como leciona Cândido Rangel Dinamarco, é "prova literal, 

locução já empregada pelo CPC, nos artigos 814, I, e 902, como sinônimo de prova 

documental. Tanto parece exata a colocação que o artigo 273 em nenhuma das suas 

previsões sequer alude à possibilidade de audiência de justificação, o que exclui a 

admissibilidade de qualquer forma de prova oral".

Mas, é evidente que a prova inequívoca não 

precisa conduzir à certeza, pois o próprio texto legal menciona 

verossimilhança. Assim, deve existir probabilidade de que a versão 

aceita seja verdadeira. A propósito, Moniz de Aragão prelecionou que 

os juízes "devem verificar se há forte probabilidade de o autor ter razão" na 

apreciação do pedido de tutela antecipada.

No caso, ao contrário do que sustentam as 

agravantes, data venia, estão presentes os requisitos da tutela 

antecipada.

Isso porque, nos termos do art. 21, parágrafo único 

da Lei Ferrari, “O contrato poderá ser inicialmente ajustado por prazo 

determinado, não inferior a cinco anos, e se tornará automaticamente de prazo 
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indeterminado se nenhuma das partes manifestar à outra a intenção de não 

prorrogá-lo, antes de cento e oitenta dias do seu termo final e mediante notificação 

por escrito devidamente comprovada.” (destaquei).

E, pelos documentos colacionados aos autos, 

verifico que a parte autora está buscando a prorrogação do contrato 

por prazo indeterminado, eis que, somados os prazos do contrato 

original e de seus aditamentos, o contrato firmado entre as partes está 

em vigor há mais de cinco anos e não há nos autos notificação das 

partes pugnando pela rescisão contratual.

Ademais, não há que se falar na impossibilidade de 

imposição de relação jurídica, uma vez que a decisão do magistrado 

apenas repetiu o comando previsto na lei.

Ainda, as agravantes alegam que a não renovação 

do contrato seria por culpa da parte agravada que teria descumprido 

cláusula contratual quando deixou de renovar a carta de fiança.

Contudo, para resolução desta questão se faz 

necessária a dilação probatória, de modo que não é possível decidi-la 

em cognição sumária.

Assim, os fatos encontram-se comprovados por 

prova documental que acompanharam a inicial, dando lastro à 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela agravada.

Como bem anotou o ilustre Juiz da 2ª Vara Cível da 

comarca de Tubarão, ao conceder a antecipação de tutela nos autos 

principais:

“No caso dos autos, está em debate o direito de as autoras manterem a 

continuidade do negócio de comercialização dos veículos distribuídos pelas rés, 

sendo evidente que qualquer interrupção da atividade pode acarretar em prejuízos de 
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incerta ou difícil reparação, isto sem falar nas consequências sociais que a 

paralisação da atividade pode acarretar. 

.....

O contrato de concessão de uso de marca e outras avenças, firmado com as 

rés e a filial da autora na cidade de Tubarão/SC (fls. 42/62) e seus aditamentos (fls. 

97/101, 102/105 e 106/108), comprovam as sucessivas prorrogações da concessão 

para comercialização de veículos automotores da marca “Kia”, cujo prazo de 

concessão superou o período previsto no parágrafo único do art. 21 da Lei 6.729/79, 

que dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos 

automotores de via terrestre.

O mesmo ocorre com a filial de Lages/SC, conforme instrumento contratual de 

fls. 110/134 e aditamentos de fls. 135/137 e 138/142).

Inegável, à luz da análise dos termos pactuados nos contratos originários e 

nas sucessivas prorrogações, que se trata de um pacto de concessão comercial 

havido entre o fabricante de automóveis e seu distribuidor, razão porque aplica-se à 

relação comercial em comento os termos da Lei 6.729/79, também conhecida como 

“Lei Ferrari”.

Isso ocorre mesmo que se leve em consideração a expressa exclusão 

contratual de aplicação da referida legislação havida entre as partes (Cláusula 13ª), 

pois o que sobreleva notar no caso em mesa é que a natureza dessa relação é, 

efetivamente, marcada pelo fato de as autoras serem distribuidoras de veículos 

manufaturados pela fabricante KIA, pouco importando se a fabricante se vale  ou se 

valia  de importadoras para comercializar seus veículos em território nacional ao 

tempo em que os primeiros contratos foram firmados.” (fls. 46/51). 

Desse modo, indiscutível a verossimilhança das 

alegações, assim como a existência do periculum in mora, mostrando-

se de rigor a manutenção da tutela antecipada concedida, 
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circunstância que também foi bem anotada na decisão agravada pelo 

culto magistrado:

“Quanto ao perigo na demora do processamento desta demanda, esta se 

apresenta na possibilidade de dano consubstanciado no rompimento da relação 

contratual enquanto em discussão as cláusulas previstas nos contratos de concessão 

contrárias ao mencionado dispositivo legal, levando-se em conta que o término do 

prazo da concessão está previsto para a data de 09 de maio de 2014 para a filial de 

Tubarão/SC e 20 de novembro de 2014 para a filial de Lages/SC, conforme 

aditamentos de fls. 106/108 e 138/142.” (fls. 50). 

No mais, o sistema processual vigente admite a 

imposição de multa diária visando assegurar a eficácia da decisão 

judicial.

Dispõe o artigo 461, §4º do Código de Processo 

Civil: 

"O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor 

multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou 

compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do 

preceito."

Nos termos do artigo §5º do CPC: 

"Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas 

necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e 

apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de 

atividade nociva, se necessário com requisição de força policial."

Note-se que a multa diária (ou astreintes) tem por 

objetivo infundir na vontade do obrigado e impeli-lo a abster-se ou a 

praticar um ato, ou a realizar o comando imposto pela decisão judicial. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Agravo de Instrumento nº 0045904-24.2015.8.26.0000 - Itu - VOTO Nº 12/12

Não configura indenização por descumprimento e, por isso, só cabe 

nas obrigações de fazer ou de não fazer. Não se concilia com o efeito 

retroativo porque não é pena pelo que se fez, mas forma de coerção 

para se realizar ou não (AI 652.624-00/5 - 10ª Câm. - Rel. Juiz 

IRINEU PEDROTTI - J. 4.10.2000).

Assim, entendo que o valor arbitrado pelo 

magistrado, de quanto seja, R$ 90.000,00, não se mostra excessivo 

tendo em vista as peculiaridades do caso, principalmente diante dos 

valores envolvidos na relação comercial firmada entre as partes.

Mesmo porque, nos termos do artigo 461, §6º do 

Código de Processo Civil o magistrado pode, de ofício, modificar o 

valor ou a periodicidade da multa uma vez que ela se torne 

insuficiente ou excessiva, não havendo razões para se alterar o que 

restou bem decidido.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.

RUY COPPOLA

           RELATOR
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