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Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n° 992.08.068197-1, da Comarca de São Paulo, 

em que são apelantes/apelados MIGUEL PROCOPIAK 

VEÍCULOS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. 

ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "POR MAIORIA, EXTINGUIRAM O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. DECLARARÃO VOTOS OS EMINENTES 

REVISOR E 3 o JUIZ. ", de conformidade com o voto do 

Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores AMORIM CANTUÁRIA (Presidente) e 

RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI. 

São Paulo, 19 de outubro de 2010. 

SEBASTIÃO FLÁVIO 
RELATOR 
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Apelantes/Apelados: Miguel Procopiak Veículos Ltda; General 

Motors do Brasil Ltda (recurso adesivo) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de concessão. 

Revenda de veículos automotores. Resilição, após 

prévia denúncia. Ação declaratoria da legitimidade do 

ato. Falta de propriedade desta. Procedência parcial. 

Provimento da apelação da ré, prejudicados, as 

preliminares de nulidade do processo e o recurso 

adesivo. 
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Apelação de ré e recurso adesivo de autora, nos 

autos do processo para declarar a regularidade da resilição 

de contrato de concessão submetido a Lei Ferrari. 

A atividade da concessionária objeto de contrato 

discutido, era de revenda de veículos automotores 

produzidos pela autora, de implementos e componentes 

novos também de fabricação dela, além da prestação de 

serviços de assistência técnica especializada. 

O descumprimento dessas obrigações, no dizer 

da autora, deu-se seja pela queda dos níveis de revenda, 

seja pela falta de pontualidade no pagamento do preço das 

compras, seja pela não apresentação de relatórios 

financeiros e operacionais, além de outros fatos. 
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Em razão disso, fez a autora a denúncia do 

contrato por meio de interpelação, e daí a razão de ser da 

ação sob exame, que é para declarar a legitimidade de tal 

conduta e para declarar exigível a sanção correspondente. 

A ré, como apelante, bate-se pela nulidade do 

processo. Alega violação do artigo 131 e correspondentes 

do Código de Processo Civil, por falta de apreciação de 

todos os pontos do litígio e também porque houve 

cerceamento de defesa em não se dando a realização da 

prova oral. 

No mérito, clama pela reversão integral da 
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conclusão de primeiro grau. Sustenta que a denúncia do 

contrato não pode ser considerada regular, sem a prévia 

aplicação de penalidades gradativas previstas na Lei 

reguladora da matéria. 

Tem ainda que não se observou o prazo de 

encerramento do contrato previsto na mesma Lei. 

Argumenta também que não descumpriu o 

contrato de concessão, e documentos nos autos bem o 

revelam. 

No recurso adesivo, a autora pugna pela 

declaração de existência de dívida a cargo da ré, levantada 
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pela perícia. 

Recursos regularmente processados. 

É o relatório, adotado o da r. sentença quanto 

ao mais. 

À autora falta o chamado interesse de agir, 

porque não precisava da prestação jurisdicional para a 

obtenção do efeito pretendido, que seria a resilição do 

contrato de concessão, uma vez que o fez por mera 

denúncia, manifestada por prévia interpelação. 
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O que se pretende indevidamente por meio da 

ação sob exame é o reconhecimento da legitimidade de seu 

ato, o que é incabível, porque o Poder Judiciário não atua 

como órgão consultor, mas como solucionador de casos 

concretos e com efeitos jurídicos de mesma natureza que 

venham a ser reclamados como decorrentes do fato 

litigioso submetido à apreciação jurisdicional. 

Se a resilição do contrato, por força do ajuste 

ou da lei, fosse dependente da declaração judicial, dir-se-ia 

estar presente o interesse de agir, porque sem a vontade 

judicial o vínculo não se desfaria. Tratar-se-ia a rigor de um 

ato desconstitutivo. 

Não se nega que, "incidenter tantum", pode a 
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questão da justiça da resilição contratual ser discutida, mas 

tal só seria possível para dar embasamento a efeitos 

jurídicos que seriam próprios de tal fato jurídico e 

concretamente pleiteados, como seria a indenização por 

perdas e danos. 

Assim, se a autora não pretendeu concretamente 

efeito jurídico além do reconhecimento da mera legitimação 

de seu ato, com a prestação jurisdicional buscada, não pode 

querer ficar munida de sentença judicial que lhe reconheça 

a justiça da denúncia do contrato se, no seu dizer e pelo 

seu modo de atuar, o fez por gestão própria. Certamente 

que assumiu o risco de sua conduta, e tudo o que expôs na 

petição inicial só poderia ser objeto de contestação em ação 

na qual fosse questionada a legitimidade de sua conduta. 
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O artigo 4o do atual Código de Processo Civil 

diz que o interesse do autor pode se limitar à de existência 

ou inexistência de relação jurídica e a autenticidade ou 

falsidade de documento. 

Longe está de se poder enquadrar a hipótese dos 

autos no modelo apontado, porque a relação jurídica, qual 

seja, o contrato de concessão é indiscutível, e também não 

se questiona sobre a autenticidade de documento. 

A prestação jurisdicional que buscou a autora a 

nada se presta, diante do que dispõe o artigo 468, inciso II, 

do Código de Processo Civil, ou seja, a verdade dos fatos 

estabelecida como fundamento da sentença não transita em 

julgado. 
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Aliás, seria de fácil compreensão, pelos 

princípios do processo civil, e particularmente do princípio 

dispositivo, que os fatos que formam a lide são definidos 

exclusivamente pelo autor, de modo que, a qualquer tempo, 

pode a autora ser demandada pela ré pelos fatos ora 

analisados, sem que esbarre na coisa julgada. 

Enfim, se é prerrogativa do autor definir a lide, 

os mesmos fatos discutidos na demanda ora analisada, se 

tiverem pela ora ré configuração diversa, em demanda da 

iniciativa desta, não se submetem aos efeitos da preclusão 

máxima. Em suma, não será anormal que a ré deduza 

pretensão indenizatória fundada nas mesmas circunstâncias, 

só que tratadas sob outro enfoque tal como fez na prolixa e 

confusa contestação. Não foi por outra razão que 

sabiamente disse a lei que somente as dúvidas quanto a 
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existência em si da relação jurídica é que são passíveis da 

ação declaratoria. 

Daí poder-se afirmar sem sombra de dúvida que 

a ação sob exame não passou de consulta ao Poder 

Judiciário sobre a licitude da autora na denúncia do 

contrato, relativamente a questão de fato resultante do 

desdobramento da relação jurídica de direito material. 

O sempre festejado FREDERICO MARQUES, 

na sua obra não menos festejada "Instituições de Direito 

Processual Civil", deixou assentado que o juiz aplica, nos 

processos da ação declaratoria, o preceito primário e não a 

regra sancionadora, porque a intenção é buscar uma certeza 

jurídica como antes afirmara ALFREDO BUZAID. A rigor, 

é definido o direito que se afigurava incerto, dúbio, prenhe 
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de dúvidas. GOLDSCHIMIDT, citado na mesma lição, diz 

que, na verdade, a relação jurídica a que se refere a lei é o 

próprio direito subjetivo, e nisso não há pendência no caso 

dos autos, porque não se nega a contratação e mesmo sua 

denúncia. A incerteza, matéria de fato, é apenas quanto a 

justiça de tal denúncia. 

Logo adiante na mesma citada lição, destaca o 

festejado FREDERICO MARQUES, figura emblemática de 

minha geração, que não cabe a propositura de ação apenas 

para declaração de existência ou inexistência de um simples 

fato, como aqui se quis, por certo, e que seria o 

reconhecimento do inadimplemento da concessionária-ré. 

Não se pode dizer que haja pedido 

condenatório, porque a esse respeito não só a petição 
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inicial é dúbia, como o é também o recurso. Ao que parece, 

pretendeu-se somente que ficasse declarado o direito à 

indenização de 5% prevista na Lei FERRARI, pela infração 

da concessionária-ré, sem que fosse revelada uma intenção 

de exigir a soma valendo-se de título executório que se 

formasse com a sentença. 

Logicamente que não é lícito interpretar a 

dubiedade da autora em seu próprio favor, porque 

implicaria isso cerceio do direito de defesa da ré, que só 

pode estruturar suas objeçôes dentro de arguições que, de 

modo claro e específico, possam implicar invasão de sua 

esfera jurídica. 

Em face do que foi dito, impõe-se declarar a 

extinção do processo sem julgamento do mérito, por 
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impropriedade da prestação jurisdicional invocada, com 

inversão dos ônus da sucumbencia, de sorte que responderá 

a autora pelas custas do processo e pelos honorários de 

advogado da parte contrária, estes em 20% sobre o valor 

atribuído à causa. 

Para os fins acima, dou provimento a apelação 

da ré, considerados prejudicados as preliminares arguidas e 

o recurso adesivo. 

É como voto. 

Sebastião Flávio 

Relator 
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Declaração de voto vencido - Voto rjs 8486 

1. No processo da ação meramente declaratória, 

diz JOSÉ FREDERICO MARQUES, "o litigante não pede a imposição de 

medida sancionadora contra o adversário, visto que se limita a pleitear uma 

decisão de conteúdo apenas declaratório, a fim de resolver dúvidas ou 

incertezas a respeito da relação iurídico-mterial em que figura como 

sujeito" ("Manual de Direito Processual Civil", Saraiva. 1983, Vol I., p. 158-

grifei). 

FREDIE DIDIER JR, de seu turno, esclarece que o 

interesse de agir para a ação meramente declaratória apenas reclama a 

demonstração da "necessidade de intervenção do Judiciário, em razão da 

controvérsia concreta (dúvida) que se estabelece sobre a existência de uma 

situação jurídica", e também acentua que "haverá interesse de agir na ação 

meramente declaratória, mesmo se possível o ajuizamento de ação de 

prestação (condenatória, mandamental ou executiva, conforme exposto no 
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parágrafo único do art. 4^ do CPV (...)" ("Curso de Direito Processual Civil", 

Editora Podivm, 2008, Vol. " 1 " , p. 197 - grifei). 

No caso, as partes discutem a qual delas toca a 

culpa por insucesso de contrato de distribuição mantido entre elas, e se 

legítimo foi o pronunciamento da rescisão do negócio, feito pela montadora 

demandante. 

Pede a autora que se reconheça a licitude do ato 

pelo qual deu por rescindido o contrato, e que também se declare a 

existência de crédito, em favor da mesma demandante, correspondente à 

sanção prevista no art. 26 da Lei 6.729/79. 

Por onde se vê que as partes não discutem sobre 

meros fatos, mas sobre as implicações jurídicas desses fatos na relação 

material entre elas estabelecida. 

A utilidade da pretendida sentença declaratória 

está na obtenção de coisa julgada material em torno das questões, de sorte 
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a impedir sejam elas rediscutidas em eventuais outras demandas oriundas 

da relação. 

Vantagem adicional, no que tange ao pedido de 

reconhecimento da existência do crédito, será a obtenção de título 

executivo judicial, a despeito de não se verificar condenação, consoante a 

moderna classificação dos títulos executivos judiciais, expressa no art. 475-

N do CPC, que não mais alude a sentença condenatória, mas a sentença 

que, proferida em processo civil, reconheça "a existência de obrigação de 

fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia" (inciso I). 

Assim, pedindo vênia ao eminente relator, 

considero presente o interesse de agir. 

2. Prosseguindo na análise da questão, passo a 

apreciar as preliminares suscitadas pela ré. 

(a) A r. sentença fez percuciente exame da prova e 

expôs fundamentos suficientes a servir de lastro às conclusões ali contidas. 
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Se não abordou todos os argumentos 

apresentados pela ré, o que se admite apenas para argumentar, isso não 

retrata ausência de fundamentação, só o que daria ensejo à anulação do 

decidido. Seria caso, sim, de deficiência da fundamentação, dando margem 

à reforma da sentença. 

(b) A preliminar de cerceamento de defesa não 

tem sustentação, tampouco. 

Ora, a resolução do litígio reclama, 

exclusivamente, a produção de prova documental e pericial, e as partes 

tiveram oportunidade plena de produzir tais provas. 

De qualquer sorte, a MM. Juíza de primeiro grau 

teve o cuidado de, encerrada a prova pericial, indagar das partes sobre o 

eventual interesse na produção de prova oral (cf. fl. 1.758), ao que a ora 

apelante se fez silente (fl. 1.762). 
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Em face desse contexto, não pode a ré, agora que 

vencida, se queixar da falta de concessão de oportunidade para trazer 

outras provas aos autos. 

Pelas mesmas razões e porque foi a própria 

demandada quem deu causa à falta de resposta a quesitos do seu interesse 

(como se verá adiante), não lhe é dado reclamar a realização de uma 

segunda perícia, a pretexto de que o laudo não apurou as causas dos fatos 

nele constatados. 

3. No que se refere ao mérito, os elementos dos 

autos, em que se destaca o muito bem fundamentado laudo da perícia 

contábil (fls. 914/1.552), este com o aval do também alentado parecer do 

assistente técnico da autora (fls. 1.574/1.622) e não atacado por parecer 

divergente, convencem plenamente da verificação das infrações contratuais 

imputadas à ré. 

A esse respeito, é interessante reproduzir o tópico 

final do laudo, em que o perito resume as respectivas conclusões, como 

segue: 
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"...a) Das freqüentes pendências junto a GM Factoring: 

Conforme demonstrado no quesito n^ 02 da série da 

empresa requerente, a mesma apurou a ocorrência de 77 (setenta e sete) 'conversões 

irregulares' no período de 2000 a 2001. 

Ademais, com base em uma amostragem, restou apurado 

que a partir do ano de 1999, por diversas vezes, a empresa requerida efetuou o 

pagamento após o prazo previsto no Capítulo VII da VII Convenção Parcial da Marca (fls. 

86/105 dos autos), conforme explicitado e demonstrado na resposta oferecida ao quesito 

n303da série da empresa requerente. 

Em resumo, restou apurado que ocorreram vendas ao 

consumidor final pela empresa requerida, sem que ocorresse o pagamento no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas à empresa GM Factoring - Sociedade de Fomento Comercial 

Ltda., conforme previsto no Capítulo VII da VII Convenção Parcial da Marca (fls. 86/105 

dos autos). . 

b) Das irregularidades na venda do veículo Celta (venda 

direta): 

Examinando o documento 'Pagtos. Pendentes do Sistema 

CELTA - WEB - Relatório por Concessão' doe. ns 22 da inicial - fls. 187 dos autos), 

apurou-se o saldo a pagar de R$ 87.945,00 (oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e 

cinco reais). 

Ressalta-se que, examinando o Balanço Patrimonial da 

empresa Requerida, encerrado em 31 de dezembro de 2003, não restou apurado 

qualquer débito para com a empresa Requerente, referente a duplicatas de veículos. 

c) Do baixo desempenho da PROCOPIAK quanto à venda 

de veículos e peças: 

c.l) Participação das vendas de veículos novos: 

Com base no "Demonstrativo de Vendas de Veículos no 

Varejo" (Anexo 06 deste Laudo Pericial Contábil) apurou-se que: 

Apelação com revisão rfi 992.08.068197-1 6 



PODERjUDiaÁRIO 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

- Seção de Direito Privado -

> Houve um decréscimo no desempenho de vendas de 

veículos no varejo da empresa Requerida, a partir do ano de 2002; 

> 0 desempenho da empresa Requerida manteve-se 

abaixo da penetração da empresa Requerente na sua área operacional. 

Ressalva-se que, as quantidades de "Vendas 

PROCOPIAK" não são iguais aquelas efetivamente vendidas, tendo em vista que a 

empresa Requerente considera apenas os veículos vendidos pela empresa Requerida que 

foram emplacados na área de atuação. 

c.2) Participação das vendas de peças: 

Com base no "Quadro Comparativo do Desempenho de 

Vendas e Peças da PROCOPIAK com o Mercado Regional e Nacional" (Anexo 07 deste 

Laudo Pericial Contábil), apurou-se que nos anos 2000 a 2003 o desempenho da empresa 

Requerida, em relação às vendas de peças, manteve-se abaixo do desempenho da 

região e nacional. 

d) Dos Planos de Ação para a tentativa de recuperação da 

PROCOPIAK: 

Os Planos de Ação apresentados à empresa Requerida (fls. 

193/202 dos autos) foram sugeridos em função do desempenho da mesma, apurado 

através dos relatórios "Franchise Meeting". 

Examinando os relatórios "Franchise Meeting" (Anexo 03 

deste Laudo Pericial Contábil), apurou-se as seguintes classificações da empresa 

Requerida: 

Ano 

2001/2000 

2002/2001 

2003/2002 

Classificação 

C 

D 

D 

Outrossim, não foi possível apurar se os Planos de Ação 

"foram plenamente cumpridos", uma vez que pela sua própria natureza, ou seja, 
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procedimentos de ordem interna, envolvendo "penetração de mercado, treinamento, 

serviços, índices de satisfação pós-vendas e outros", não são objeto de registro contábil 

e, portanto, não há condições técnicas de confirmar o cumprimento dos mesmos. 

Quanto à ciência dos responsáveis pela empresa Requerida 

em relação aos Planos de Ação propostos pela empresa Requerente, apurou-se que 

consta "assinatura do responsável pela concessionária" (no caso pela empresa 

Requerida) nos referidos Planos. 

No entanto, a confirmação das assinaturas apostas nos 

Planos de Ação deixou de ser efetuada, por extrapolar o âmbito técnico da perícia 

contábil. 

e) Do índice de Satisfação do Cliente ("ISC") da 

PROCOPIAK: 

Examinando as "Informações da satisfação do Ciiente"(fls. 

492 dos autos), apurou-se que o índice de Satisfação do Cliente (ISC) da empresa 

Requerida, correspondia a 6,28% (seis vírgula vinte e oito por cento) nos últimos 12 

(doze) meses. 

Apurou-se ainda que a empresa Requerida manteve-se 

abaixo da média do grupo (7,14%), regional (7,17%) e nacional (6,84%)." 

4. Os argumentos apresentados pela apelante 

quanto às conclusões que se extraem da prova, ora buscando questionar as 

respectivas implicações jurídicas, ora objetivando desqualificar o laudo, não 

procedem, como passo a expor. 

4.1. 0 primeiro argumento da ré é no sentido de 

que tais infrações, se realmente ocorreram, não justificariam a pronta 
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rescisão do contrato, mas a aplicação das penalidades gradativas a que 

aludem os arts. 19, XV, e 22, § 12, da Lei 6.729/79. 

A análise da objeção impõe lembrar que a 

chamada Lei Renato Ferrari, que disciplina a relação entre fabricantes de 

veículos e os respectivos distribuidores, apresenta peculiaridade marcante, 

a de deixar ao critério dos próprios agentes econômicos destinatários da 

norma a implementação e o detalhamento de diversas passagens daquele 

diploma. 

Isso se faz mediante acordos corporativos, com 

força de lei (art. 17), denominados como "convenção de categoria", os 

celebrados entre as associações representativas de todas as fabricantes e 

de todas as distribuidoras, destinados a estabelecer normas genéricas entre 

todos esses personagens (art. 18, I); e como "convenção de marca", os 

celebrados entre cada montadora e os respectivos distribuidores, para 

disciplinar as relações específicas entre estes travadas. 

A Lei Ferrari é expressa ao apontar os dispositivos 

que reclamam implementação por meio de tais convenções, como o faz no 
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art. 19, no qual atribui às "convenções de marca" a incumbência de 

disciplinar, entre outras matérias, o "regime de penalidades gradativas" de 

que trata o art. 22, § 1^, do mesmo diploma. 

O legislador partiu da consideração de que 

convém deixar a critério da montadora e das respectivas distribuidoras, 

estas apresentando indiscutível força de negociação, sobretudo se atuando 

em conjunto, a disciplina dos assuntos previstos no sobredito art. 19, entre 

elas, o procedimento a ser adotado diante de infrações contratuais de 

responsabilidade das concessionárias. 

E não há convenção de marca disciplinando tal 

específica questão na relação entre a montadora demandante e as 

respectivas concessionárias. 

Procurou-se, é certo, instituir disciplina genérica a 

respeito, expressa no Capítulo XXIII da "Primeira Convenção das Categorias 

Econômicas dos Produtores e dos Distribuidores de Veículos Automotores". 

Apelação com revisão r\2 992.08.068197-1 10 



PODERjUDiaÁRIO 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

- Seção de Direito Privado -

Todavia, como muito bem exposto no parecer do 

Professor MIGUEL REALE, copiado a fls. 678/689, tal pretendida disciplina 

genérica não apresenta valor jurídico, por desrespeito à regra de 

competência legislativa prevista no art. 19 da Lei Ferrari, claro ao conferir às 

chamadas convenções de marca a disciplina da questão, justamente por se 

tratar de assunto peculiar no relacionamento entre a fabricante e os 

respectivos distribuidores, sem que se possa, quanto a tal específico tema, 

aplicar a regra de competência supletiva prevista no art. 3^, III, da mesma 

lei. 

Nessa ordem de idéias, ao menos em tese, é 

legítima a rescisão do contrato, em razão das infrações que se imputa à ré, 

embora não se tenha aplicado o regime de penalidades gradativas. 

Aliás, no plano do razoável, não haveria porque 

exigir que a autora submetesse a ré a sistema de penalidades gradativas, 

porquanto, desde o princípio do ano de 2000, quando constatadas as 

primeiras faltas na atividade da ré (v. fl. 80) - até 16.6.03, quando da 

notificação de rescisão contratual, fls. 76/78 - , a autora tolerou aquela e 
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inúmeras outras infrações contratuais, procurando corrigir as anomalias 

mediante os designados planos de ação, documentados a fls. 193/202. 

4.2. Sem razão a demandada, ainda, ao dar a 

entender que a autora não observou, para fins da rescisão, o prévio aviso 

previsto na Lei Ferrari. 

Ora, o que estabelece o art. 22, §2^, da Lei 

6.729/79 é a necessidade de observância de prazo, não inferior a 120 dias, 

destinado à "extinção das suas relações [dos contratantes] e das operações 

do concessionário". 

Esse prazo foi observado, como se vê da 

notificação copiada a fls. 76/78, em que a autora manifestou a rescisão 

contratual (v. fl. 78, penúltimo parágrafo). 

4.3. Procura a ré questionar a qualidade probante 

dos relatórios anualmente elaborados pela autora sobre o desempenho de 

suas concessionárias, o chamado "Franchise Meeting", por se tratar de 

documento unilateralmente confeccionado. 
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A assertiva não tem o relevo que lhe quer atribuir 

a demandada, a se ter em mente que esta última certamente teve 

oportuno conhecimento dos relatórios anuais e sabia que os emitidos a 

partir do ano de 2000 apresentavam informações a ela desfavoráveis. 

Assim, tivesse a ré dúvidas sobre a realidade dos 

dados apontados naqueles relatórios, teria tido ela plenas condições de 

colher informações e elementos destinados a infirmar tais dados, além do 

que certamente teria feito oportunos questionamentos à parceira autora. 

4.4. De todo modo, além do fraco desempenho da 

concessionária ré, seja nas vendas, seja no atendimento aos clientes, como 

consta dos citados relatórios, as infrações que lhe são imputadas vão muito 

além disso, englobando, por exemplo, os enormes atrasos no repasse dos 

valores das vendas de veículos à fabricante, as designadas "conversões 

irregulares", estas verificadas do exame de seus próprios registros 

contábeis. 
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Observe-se que foram inúmeras as "conversões 

irregulares", haja vista a relação de fls. 928/929, fruto de exame realizado 

pelo perito, "por amostragem", nas notas fiscais emitidas pela ré (v. fl. 927, 

últimos parágrafos), apontando atrasos de até 524 dias. 

Isso sem falar, ainda à guisa de ilustração, da 

forma adotada pela ré para o faturamento dos veículos vendidos pelo 

sistema "CELTA - WEB", os quais haveriam de ser faturados em nome da 

fabricante, mas o eram pela própria demandada, que embolsava e retinha 

por bom tempo o valor dessas vendas, a ponto de ter registrado débito, só 

no que diz respeito a essas específicas vendas, no valor global de 

R$87.945,00 (v. fl. 936). 

Pouco importa que todos esses valores tenham 

sido repassados à autora em momentos posteriores. 

Interessa que não há como esperar que o parceiro 

fabricante tolere tamanhos e sistemáticos atrasos no repasse de verbas, 

algo que, por si só, já seria motivo mais que suficiente para a rescisão do 

contrato. 
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4.5. Tais atrasos, é fácil perceber, decorriam da 

crise financeira experimentada pela ré, que registrava liquidez praticamente 

nula a partir do ano de 1999 (v. laudo, fls. 948/951), elevados índices de 

endividamento (fls. 951/954) e completa falta de capital de giro (fls. 

955/956). 

Procura a ré justificar tal quadro com a suspensão 

das linhas de crédito de que haveria de dispor junto à autora. 

Contudo, o documento de fls. 80/85 evidencia que 

as suspensões na linha de crédito da concessionária ré se deveram, 

justamente, aos sistemáticos atrasos nos repasses de verbas relacionadas à 

venda de automóveis e de peças. 

De qualquer modo, não há prova do nexo entre 

esses fatos e os problemas financeiros da ré, tanto porque esta última, 

instada pelo perito a apresentar documentos destinados à análise de 

quesitos formulados a propósito dessa e de inúmeras outras questões, não 

o fez (v. fls. 968/1.025). 
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E é evidente que não era interessante à 

montadora demandante manter uma parceria nessas condições, o que, sem 

sombra de dúvida, poderia comprometer a imagem da marca. 

4.6. Diante dessas irrefutáveis constatações, caem 

no vazio as demais alegações da ré. 

Efetivamente, a circunstância de a demandada ter 

registrado alguns índices melhores que os das demais concessionárias da 

respectiva área operacional, no período em causa (cf. fls. 492/493), não 

altera as conclusões que se extraem da prova, tanto porque, insisto, não se 

imputa à ré apenas fraco desempenho operacional. 

Por outra parte, uma vez que a hipótese não 

retrata relação de consumo, não há significado no fato de a autora, em 

dado momento, ter exigido maiores garantias da ré para efeito de liberação 

da linha de crédito, mediante a aplicação em CDBs de interesse do Banco 

GM. Relevo existiria se tivesse sido demonstrada a desnecessidade 

daquelas garantias adicionais. 
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Ainda, é dificílimo crer que a autora transferisse 

"encalhes" para a rede de concessionárias, no propósito de trocá-los "por 

dinheiro vivo", vendesse peças por preços superiores aos de mercado etc, já 

que não era interessante para a montadora arruinar ou colocar em 

dificuldades suas próprias distribuidoras, o que viria em detrimento dela 

própria e da respectiva marca. De qualquer modo, se é que isso realmente 

ocorria, espanta o fato de a ré ter mantido o contrato, sem nem mesmo 

apresentar queixa à parceira - se é que a descapitalização da empresa, o 

aparente desinteresse dela para com a aquisição e revenda de produtos da 

autora, a partir do ano de 1999, não representou expediente destinado a 

degradar a relação e obter rescisão negociada do contrato, por iniciativa da 

autora. 

Não se pode negar, é certo, que tudo isso se deu 

em meio a grave crise de mercado, como se verifica, entre outros 

elementos dos autos, da notícia jornalística encartada a fls. 358/367, dando 

conta de reunião entre a montadora demandante e suas concessionárias, 

na qual se discutiu problemas de caixa enfrentados por estas últimas e 

planos da fabricante voltados à capitalização das distribuidoras e melhorias 
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nos negócios de interesse comum. Contudo, nada demonstra que as demais 

concessionárias, afora as duzentas e vinte e duas também descredenciadas 

no período (v. fls. 756/759 e 996), cometessem as infrações que se atribui à 

ré. 

Impressiona, também é verdade, o número 

expressivo dos descredenciamentos realizados pela autora no período. 

Todavia, conquanto sugestivo o fato, não está demonstrada a alegação de 

que a atitude da autora visava, única e exclusivamente, romper os 

contratos dos distribuidores mais antigos para substituí-los por novos 

parceiros, em condições para ela mais vantajosas. 

Por todo o exposto, considero acertada a r. 

sentença, ao ter reconhecido a justeza da rescisão do contrato por culpa da 

ré. 

5. Procede o adesivo. 

De fato, proclamada a rescisão culposa do 

contrato, impõe-se reconhecer em proveito da autora, com as utilidades 
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previstas nos arts. 468 e 475-N do CPC, o crédito de que trata o art. 26 da 

Lei 6.729/79, pouco importando anunciar a demandante o propósito de 

reclamar a satisfação do crédito por outra ação. 

Por conseqüência da procedência integral da 

demanda, arcará a ré com a totalidade das despesas processuais, também 

no que concerne ao processo principal, fixada a honorária, quanto a tal 

feito, em 15% sobre o valor atualizado da causa. 

Posto isso, pedindo vênia ao douto relator, meu 

voto considera presente o interesse processual, afasta as preliminares 

suscitadas pela ré, nega provimento ao respectivo recurso e prove o 

adesivo. 

RICARDO PESSOA D0ABJJ&tíELU 
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25â Câmara 

Comarca: SÃO PAULO 

Apelante: MIGUEL PROCOPIAK VEÍCULOS LTDA.; GENERAL 

MOTORS DO BRASIL LTDA. (RECURSO ADESIVO) 

Apelado: OS MESMOS 

1. Leio a fl. 18 da inicial deduzida pela GM DO BRASIL LTDA., 

nos autos de pedido declaratório deduzido em face da empresa Miguel 

Procopiak Veículos Ltda., verbis: "75. - Fato é que o CONTRATO 

[Instrumento Particular de Contrato de Concessão de Vendas e Veículos a 

Motor, Peças e Acessórios Genuínos e Serviços] celebrado entre as partes foi 

justamente rescindido pela GMB, tendo em vista as irregularidades 

cometidas. O que se pretende por meio da presente ação é a declaração da 

regularidade de tal rescisão e do direito de exigência da indenização prevista 

na Lei n s 6.729/79. Ou seja, da regularidade da aplicação das cláusulas 

contratuais previstas para a rescisão do CONTRATO, obtendo, assim, a 

certeza oficial quanto a interpretação das referidas cláusulas pactuadas, o que 

somente pode ser alcançada por meio de um provimento jurisdicional, além 

do cabimento de indenização, o que será abordado a seguir". 

/ 
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2. Data venia o equívoco terminologia), ou a ambigüidade na 

utilização de institutos jurídicos inconfundíveis levou a instauração desta 

relação jurídica processual. 

3. Com efeito, quando a montadora de veículos afirma ter 

rescindindo justamente o contrato (rectius denunciado motivadamente o 

contrato), não há como se buscar um provimento jurisdicional para confirmar 

tal opção. 

4. De fato, segundo a doutrina de ARAKEN DE ASSIS (Resolução 

do Contrato por Inadimplemento, RT 4â ed.), a denúncia de um contrato se 

projeta para o futuro, encerrando a relação contratual, colocando nela um 

ponto final, sem, contudo, desconstituí-la. Ela é uma exceção ao princípio da 

força obrigatória do contrato, que, em princípio, impede o contratante de 

desligar-se do negócio unilateralmente. 

5. Por isso, Pontes de Miranda ensina: "A denúncia obtém 

resultados desconstitutivos semelhantes aos da resilição, que são o de 

extinção ex nunc; mas a denúncia põe termo à relação jurídica, não a desfaz, 

nem é como se desfizesse o negócio jurídico. A denúncia diz: "aqui acaba a 

relação jurídica"; a resolução enuncia, implicitamente: o que ia continuar, ou 

que era, é como se não pudesse ser (resilição), ou como se não tivesse sido 
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(resolução). Quem resile faz cessar; quem resolve, faz o que era, no mundo 

jurídico, deixar de ter sido". 

6. Pois bem, a opção da montadora foi por um termo à relação 

contratual, fundamentada nas cláusulas do contrato, e na Lei 6.729/79, que 

autoriza a denúncia (art. 22, III - impropriamente tratada como causa de 

resolução do contrato, verbis: "Art. 22. Dar-se-á a resolução do contrato: 

I - omissis; II - omissis; 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). 

7. Contudo, quisesse a montadora rescindir o contrato, teria 

ingressado em juízo, socorrendo-se do provimento jurisdicional adequado, de 

molde a desconstituir o contrato. Neste, caso, portanto, à toda a evidência, 

não caberia ação declaratória. 

8. Mas, não foi isso o que se passou. 

9. Sobre uma opção pretérita, para por fim a relação negociai 

existente as partes, a montadora denunciou o contrato. Estabeleceu uma nova 

situação jurídica, autorizada pela lei e pelo contrato, de afirmar que ali, 

naquele instante, a antiga relação jurídica estava extinta. Esta denúncia 

produziu efeitos ex nunc. 
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10. Dúvida sobre isso não há. 

11. O que se passou, segundo meu sentir, foi dúvida no espírito da 

parte quanto aos efeitos da sua opção de denunciar o contrato. 

12. É certo que o artigo 4Q do CPC e seu parágrafo único autorizam 

o manejo da ação declaratória, que reclama para a sua admissibilidade a 

existência de uma "incerteza sobre a relação que forma o objeto da demanda" 

(Celso Agrícola Barbi, Comentários, Forense, Vol. I Tomo I). 

13. Sucede que, segundo preciosas lições de João Batista Lopes, na 

sua obra Ação Declaratória (RT 6â ed.), é insatisfatória a explicação do 

interesse de agir ao situá-lo na incerteza ou dúvida sobre a existência ou 

inexistência de relação jurídica. E que pode haver interesse em uma ação 

declaratória, mesmo sem haver dúvida ou incerteza quanto à existência ou 

inexistência de relação jurídica. Assim, conclui o eminente Desembargador e 

Professor: "Mesmo nos casos em que exista incerteza ou dúvida, não se vai a 

juízo para desfazê-las - afinal, o parecer de um jurista pode dirimi-las 

satisfatoriamente -, mas para obter declaração com força de coisa julgada". 

14. Mais, reproduzindo pensamento de Machado Guimarães, João 

Batista Lopes ainda destaca: "a possível existência de um estado de incerteza 

dos direitos é uma circunstância irrelevante para o exercício da atividade 
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jurisdicional", porque "a incerteza não está no objeto, não reside nas relações 

ou situações jurídicas, mas no espírito dos respectivos sujeitos e é por isso 

mesmo irrelevante". 

15. Bem, posta a questão nestes termos, saliento ser firme a 

doutrina quanto ao entendimento de que para a obtenção de uma tutela 

declaratória não é suficiente a simples afirmação da existência ou inexistência 

de incerteza quanto a um direito, mas é indispensável a indicação de uma 

situação concreta que revele a necessidade dessa tutela. 

16. Não configura, porém, o interesse de agir quando se pede a 

declaração de relação jurídica futura ou pretérita. 

17. Interessante que na espécie a autora pediu, apoiada na cláusula 

que autorizava a denúncia do contrato, o direito de reclamar uma 

indenização. 

18. Ora, a pretensão da montadora não se volta à obtenção de um 

provimento jurisdicional declaratorio acerca dos efeitos patrimoniais da 

relação jurídica pretérita, finda, como já antes assinalado, mas pretende obter 

um provimento tipicamente condenatório, porquanto requereu: 

"93. - Requer-se, ainda, digne-se esse MM. Juízo declarar a existência de 

crédito da GMB contra a PROCOPIAK, correspondente à quantia equivalente 
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a 5% do valor total das mercadorias adquiridas nos últimos meses do 

CONTRATO, o que será apurado em ação própria. Tal valor está previsto no 

artigo 26 da Lei n s 6.729/79, com as alterações da Lei nc 8.132/90, tendo em 

vista a rescisão do CONTRATO por culpa exclusiva da PROCOPIAK". 

19. Por isso, como o pedido enseja uma dubiedade, porquanto 

revestiu da natureza declaratória, desconfigurando por completo a finalidade 

dessa modalidade de demanda, pleito que na verdade pretendia obter a 

segurança da vitória em uma futura ação condenatoria, não se pode adequar 

o pedido inicial a uma ação com esta última finalidade, sob pena de 

surpreender-se a demandada. 

20. Por todo o exposto, prestando a devida vênia ao Ilustre 

Revisor, meu voto acompanha o voto do E. Relator, para proclamar a falta de 

interesse de agir da demandante, por inadequação do pedido, e assim, 

extinguir o feito sem exame do mérito (art. 267, VI e § 3Q, do CPC), 

prejudicadas as preliminares e recurso adesivo. Sigo ainda a decisão do I. 

Relator quanto à distribuição dos encargos sucumbenciais. 
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