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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0031599-12.2004.8.26.0100, 
da Comarca de São Paulo, em que é apelante BAVEL BATATAIS VEICULOS S/A, é apelado 
GENERAL MOTOS DO BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 36ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso por maioria, vencido o 3° juiz que 
declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO BACCARAT 
(Presidente), RENATO RANGEL DESINANO E JAYME QUEIROZ LOPES.

São Paulo, 15 de agosto de 2013. 

Pedro Baccarat
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO COM REVISÃO Nº 0031599-12.2004.8.26.0100

APELANTE(S): Bavel Batatais Veículos S/A

APELADO(S): General Motors do Brasil Ltda.

COMARCA: São Paulo  33ª Vara Cível

Rescisão de contrato de concessão. Aplicação da Lei Renato Ferrari. 
Necessária observância das disposições da convenção do setor 
econômico relativas à aplicação de sanções gradativas. Atrasos nos 
pagamentos à GM Factoring que não justificam a rescisão do contrato 
de concessão. Irregularidades que, isoladamente, não autorizavam a 
rescisão sem indenização. Recurso provido.

VOTO n.°: 18.772

Vistos

Trata-se de apelação interposta contra 

sentença que julgou procedente ação declaratória, reconhecendo a 

regularidade da rescisão do contrato firmado pelas partes em razão de 

violação, pela concessionária Bavel, das regras do contrato de 

concessão, porque: não  observou as recomendações comerciais e 

operacionais da General Motors; atrasou  a restituição dos recursos à 

GM Factoring; não apresentou plano estratégico para reverter o quadro 

desfavorável. Fez alusão à adulteração de ordens de serviços e reparos 

de veículos, sem, entretanto, invocar este fato como fundamento da 

decisão, mas destacou a realização de serviços em desacordo com as 

instruções técnicas, além da utilização de peças não originais (fls.862). 

Rechaçou a defesa fundada na imputação à GM de fornecimento de 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

veículos sem correspondência com os modelos, cores e acessórios 

apontados nos pedidos, porque a Ré não apresentou os pedidos, 

inviabilizando a produção desta prova. Rechaçou, também, a defesa 

fundada na cobrança de juros sobre o valor dos veículos que se 

achavam parados no pátio da concessionária. Não reconheceu as 

imputações feitas à GM relativas às vendas casadas e com preços 

menores a outras concessionárias. 

A respeitável sentença reconheceu que, 

nos termos do parágrafo 1º do artigo 21 da Lei 6.729/79, as sanções 

deveriam ser aplicadas de forma gradativa, mas ressalvou a 

possibilidade de rompimento do contrato em casos graves. Anotou que 

a resistência da Ré à apresentação dos documentos solicitados pela 

perícia sugere que as irregularidades teriam se dado em número maior 

do que os apurados na auditoria e confirmados pela prova pericial. 

Acolheu a pretensão da Autora à multa de 5% do valor do total das 

mercadorias adquiridas nos últimos quatro meses de vigência do 

contrato, no valor de R$24.636,60, em março de 2004. Julgou 

improcedente a reconvenção, negando à Ré-Reconvinte a indenização 

estimada pela prova pericial em R$280.133,83. Imputou à Ré-

Reconvinte as custas e despesas do processo, além dos honorários do 

advogado da Autora  arbitrados em R$15.000,00. 

Apela a Bavel, Ré-Reconvinte, 

sustentando que a Autora desrespeitou a regra do parágrafo 1º, do 

inciso III, do artigo 22 da Lei nº 6.729/79. Disse que, consoante a 
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conclusão do perito judicial, a redistribuição dos veículos solicitados 

pela Bavel se deu em face da anunciada transferência da concessão, sob 

análise, não por falta de recursos próprios da concessionária ou de 

excesso dos limites de crédito concedidos à Bavel pela GM Factoring. 

Diz que as dificuldades da Bavel foram causadas por condutas 

irregulares da GM, destacando a entrega, em 30/09/2002, de cinco 

veículos que não eram de interesse da concessionária. Também fora 

obrigada a vender veículos por preços menores para atingir as metas de 

venda fixadas pela montadora, prática cujos danos eram agravados em 

razão do regime de substituição tributária que toma como base de 

cálculo do ICMS o preço de tabela, fato também apontado na prova 

pericial. Anota que, ainda assim, a fábrica não reduziu os preços de sua 

tabela para não reduzir as estimativas de margem de lucro das 

concessionárias, agindo contrariamente aos objetivos do contrato. 

Descreveu episódio de remessa de veículo a outra concessionária, 

quando o sistema informatizado indicava que seria entregue à Bavel, 

esta que, confiando nas informações, o havia vendido. Negou a 

existência de qualquer inadimplência da Bavel em relação à 

recomposição dos saldos da GM Factoring e diz que a GMB, por 

ocasião da rescisão, se apropriou dos saldos existentes.

Recurso tempestivo, preparado e 

respondido.

É o relatório.

Deduziu a Autora a pretensão de ver 
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declarada a regularidade da rescisão do contrato e correta a 

interpretação das cláusulas contratuais. A Autora rescindiu o contrato 

imputando à Ré-Reconvinte infrações às regras da convenção da 

marca, instituída nos termos do artigo 19 da Lei 6.729/79. 

A Apelante nega todas as infrações que 

lhe foram imputadas e sustenta que, de qualquer modo, delas não 

poderia resultar a rescisão do contrato antes que outras sanções lhe 

tivessem sido gradativamente aplicadas. 

A respeitável sentença reconheceu a 

incidência da regra do artigo 19, inciso XV, da Lei Renato Ferrari, que 

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 graves, como as praticadas pela 

Apelante.

A Autora fez juntar aos autos parecer do 

Professor Doutor Miguel Reale (fls.632/643), 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, 

ao tratar das sanções gradativas, teria invadido a competência 

normativa expressamente reservada pelo artigo 19, inciso XV, às 

convenções das marcas. 
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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, 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 de forma 

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 ao 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. 
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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 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.

A questão da imprescindibilidade da 

aplicação de sanções gradativas ganha especial relevo neste caso, cuja 
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rescisão não está fundada em fato grave, de modo a, por si, inviabilizar 

o prosseguimento da longa relação comercial. Antes, como se extrai da 

petição inicial, são diversos os motivos invocados para rescisão: os 

atrasos nos pagamentos de veículos adquiridos da GM; baixo 

desempenho na venda de veículos; procedimentos de manutenção 

realizados em desacordo com procedimentos específicos e, 

especialmente, adulterações e fraudes relativas aos serviços executados 

durante o período de garantia.

A prova pericial revela atrasos nos 

pagamentos que, entretanto, não atingiam a GM, mas a GM Factoring, 

empresa de distinta personalidade jurídica que, nada obstante tenha 

sido constituída para viabilizar o financiamento dos pagamentos feitos 

das vendas à vista da GM, não integra o contrato de concessão. E para 

estes atrasos restavam sanções diversas, entre elas a suspensão das 

contribuições da GMB para os fundos da GM Factoring, destinados ao 

financiamento das compras da Apelante, excluída, obviamente, a 

rescisão do contrato de concessão.

O Plano de Recomendações da GM, 

cujas diretrizes foram relacionadas com o trabalho pericial, sugere, em 

síntese, aumento de um esforço na ampliação das vendas de veículos e 

peças, sem que tivesse sido apontado qualquer comportamento da 

concessionária contrário a este objetivo. As imputações de infrações 

relativas ao uso de peças não originais e procedimentos contrários às 

normas técnicas não ficaram suficientemente comprovados, sequer 
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foram perfeitamente descritos para que deste anúncio se pudesse extrair 

falta grave e, por si, suficiente para inviabilizar a concessão.

A aplicação de sanções gradativas 

autorizaria a correção de eventuais procedimentos inadequados da 

concessionária e impunha aplicações de sanções menores, como 

advertências, sem prejuízo da composição de eventuais perdas, e de 

sorte a permitir à concessionária a melhoria de seu controle interno e 

correção das infrações.

São inerentes aos negócios da fabricação 

e venda de veículos a busca de melhores ganhos pelos contratantes, daí 

a importância da Lei Renato Ferrari, que buscou estabelecer melhor 

equilíbrio entre as partes. A lei preservou a possibilidade da fabricante 

rescindir o contrato se a concessionária não mais se ajusta às suas 

expectativas de comercialização dos veículos em determinada área, 

ainda que as metas se revelem, aos olhos do revendedor, inatingíveis. 

Entretanto, a denúncia deve vir acompanhada da correspondente 

indenização, nos termos previstos em lei. 

Em síntese, não se pode declarar a 

regularidade da rescisão do contrato e correta interpretação das 

cláusulas contratuais, porque, nos termos do artigo 22, inciso III, 

parágrafo 1º da Lei nº 6.729/79, a Autora surpreendeu a Apelante com 

a rescisão do contrato, sem que antes lhe tivessem sido aplicadas outras 

sanções. Assim, embora autorizada a rescisão, subsiste o dever da 
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contratante de, em face dela, pagar a indenização que fora estimada 

pelo perito judicial, consoante o critério legal em R$280.113,83, valor 

que será atualizado a partir de setembro de 2006, data da última 

atualização, e acrescido de juros de mora contados da citação na 

reconvenção.

Arcará a Autora com as custas e despesas 

do processo, além dos honorários devidos aos advogados da Ré-

Reconvinte, que ficam arbitrados em 10% do valor da condenação.

Ante o exposto, dou provimento ao 

recurso.

Pedro Baccarat

     Relator
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36ª CÂMARA
APELAÇÃO COM REVISÃO N.° 0031599-12.2004.8.26.0100
APELANTE: Bavel Batatos Veículos S/A              
APELADO: General Motos do Brasil Ltda (GMB)  
COMARCA: São Paulo  33ª Vara Cível (Proc. nº 583.00.2004.031599-3)

VOTO Nº 15396

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Esta 36ª Câmara já decidiu, em caso idêntico que:  

“Ementa  Ação declaratória de regularidade na rescisão de 

contrato de concessão de vendas de veículos a motor, peças 

e acessórios genuínos e serviço, bem como de existência de 

crédito. Contestação, reconvenção e ajuizamento, pela ex-

concessionária, de ação declaratória com pedido cumulado de 

indenização por danos morais e apuração de haveres. 

Procedência da primeira e improcedência da segunda, assim 

como da reconvenção. Penalidades gradativas. Para que o § 

1º do art. 22 da Lei 6.729/79 pudesse ser aplicado, haveria 

a necessidade de a matéria estar regulamentada por meio de 

convenção da marca, como expressamente prevê o art. 19, 

inciso XV, da mesma lei. No entanto, ainda não foi 

celebrada convenção da marca. Assim, sem a regulamentação, 

não há como a norma ser aplicada. Perícia contábil que foi 

elaborada tão somente com base nos documentos encartados 
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nos autos e os disponibilizados pela montadora, posto que a 

ex-concessionária, intimada a juntar os documentos 

reclamados pelo expert, alegou que não os encontrou e, em 

consequência, desistiu da perícia. Prova técnica que 

confirmou as irregularidades apontadas na petição inicial. 

Sentença confirmada. Apelação não provida” (Apelação 

Cível nº 992.09.067435-8  Rel. Des. Romeu Recupero)

A inicial aponta irregularidades cometidas pela ré, 

que levaram à deterioração do relacionamento mantido.

O feito foi saneado, tendo sido determinada a 

realização de prova pericial.

Veio para os autos o laudo de fls. 822/915, o qual 

apurou as irregularidades apontadas pela GMB, sendo certo que, 

posteriormente, esclarecimentos foram prestados pelo perito.

Constou da sentença que:

“Mas no presente caso a não obediência pela ré Bavel de 

recomendações comerciais e operacionais feitas pela GM, com 

frequentes atrasos nos pagamentos dos veículos adquiridos, 

não restituindo nos prazos previstos os recursos utilizados 

do Plano de Capitalização (GM Factoring), sem apresentação 

de um plano de ação ou estratégias aptas a reverter a 

difícil situação financeira, permite a atribuição de culpa 

à Bavel, ainda que nem mesmo mencionássemos a adulteração 

de ordens de serviços e reparos em veículos realizados em 
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desacordo com os procedimentos da GM.

A prova pericial técnica apurou no anexo I  Planilhas “A” 

e “B”, “que a Bavel efetivou pagamentos de alguns veículos 

novos para a GM Factoring fora dos prazos avençados”, no 

total de R$ 7.271,599,51 e R$ 5.437,927,52 de janeiro de 

2001 a dezembro/2003 (conferir ”in fine” fl. 849  último 

parágrafo e 850  quadro das planilhas).

O mesmo perito confirmou que a ré Bavel foi instada a 

apresentar um plano para a reversão dos prejuízos, sem que 

o tenha realizado, além de ter cometido diversas 

irregulares no atendimento de clientes, desde atendimento e 

execução de serviços em desacordo com as instruções 

técnicas, além de utilização de peças não originais 

(conferir “in fine” fl. 862).

E tal, por si só, poderia autorizar a rescisão da parceria, 

pela quebra de confiança” (fls. 1361/1362).

.......................................................”Val

e salientar que a previsão de resolução por aplicação de 

penalidades gradativas, nos termos do disposto no §1º do 

artigo 21 da Lei 6.279/79, é a regra, mas não impede, em 

casos graves, o rompimento.

A aquisição de peças não originais, comercializando-as como 

se fossem fabricadas pela GM, promove direto dano na 

confiança da marca do distribuidor, o que não pode ou deve 

ser tolerado, autorizando, de imediato, o rompimento da 
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avença pela grave quebra de confiança.

E a própria resistência da ré Bavel em apresentar  

documentos à perícia judicial que pudessem apurar a 

realidade de sua prática cotidiana, indica que 

possivelmente o exame destes documentos revelariam muitos 

outros casos, além daqueles comprovados pela auditoria e 

confirmados pelo perito judicial, a autorizar a rescisão da 

parceria” (fls. 1364).

O que chama a atenção para o relacionamento existente 

entre as partes é que a General Motors coloca seu nome na 

atividade exercida pela concessionária, de modo que, quem busca 

aquele serviço, busca, na verdade, a garantia da GM. Não se 

pode cogitar, assim, de descuido por parte da ré, isto porque 

quem acaba perdendo mais é a GM. Imagine-se um acidente 

envolvendo veiculo GM por conta de ter sido nele colocado, em 

substituição, uma peça não original.

Daí porque, como bem destacou o magistrado, nem era 

caso, se fosse possível, de aplicação de penalidades  

gradativas, isto porque a situação ensejou o imediato 

rompimento da avença. 

No mais, no que se refere à ausência de convenção da 

marca, que é essencial, não bastando a convenção da categoria, 

é de ser trazer à colação julgados deste Tribunal, na linha do 

precedente desta Câmara já mencionada:

“Ementa: Bem móvel  Concessão de venda de veículos 
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automotores  Declaratória de regularidade de rescisão  

Reconvenção  Prévia aplicação de penas gradativas  

Inexigibilidade  Irregularidades na conduta da 

concessionária  Confirmação nos autos  Culpa da 

concessionária demonstrada  Rescisão legítima  Artigo 720 

CC  Inaplicabilidade  Prazo de 120 dias para completo 

encerramento das atividades previsto no artigo 22, § 2º da 

Lei 6.729/79  Lei específica aplicável  Improvimento do 

recurso” (Apelação Cível nº 9185109-56.2008.8.26.0000 

 Rel. Des. Vianna Cotrim).

“Bem móvel. Concessão de vendas de veículos automotores. 

Agravo retido interposto contra a decisão que indeferiu 

alguns dos quesitos apresentados pela ré. Prévio 

requerimento para que o Tribunal dele conheça 

preliminarmente à apelação. Inexistência. Art. 523 § 1º, do 

CPC.Exegese.

Bem móvel. Concessão de vendas de veículos automotores. 

Ação declaratória de regularidade de rescisão contratual. 

Prévia aplicação das penas gradativas. Art. 22 III, § 1º da 

Lei 6729/79. Inexigibilidade. Prova pericial contundente. 

Demonstração inequívoca das constantes irregularidades 

cometidas pela concessionária. Culpa da concessionária. 

Demonstração. Rescisão contratual legítima. Concessão de 

prazo de 120 dias para completo encerramento das 

atividades. Art. 22 § 2º da Lei 6729/79. Sentença mantida.

Agravo Retido não conhecido. Apelação improvida” (Apelação 

nº 0304287-90.2001.8.26.0100, Rel. Des. Rocha de 

Souza).
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“Comprovada a infração contratual praticada de modo 

reiterado pela concessionária de montadora de veículos, 

mantém-se acolhimento de demanda declaratória da rescisão 

do contrato e de crédito da concedente, certa a pertinência 

processual dos pedidos, repelindo-se reclamo de cerceamento 

de defesa. Não se conhece, porém, de apelo de quem, com a 

sentença, saíra-se vencedora, ainda que rejeitadas duas da 

causas de pedir” (Apelação nº 992.05.090953-2, Rel. 

Des. Celso Pimentel).

Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

JAYME QUEIROZ LOPES
3º Juiz
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