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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0148614-36.2003.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é 
apelante/apelada GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, é 
apelado/apelante COMVESA VEICULOS E PEÇAS LTDA.

ACORDAM, em 33ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 
recurso da concessionária/ré e deram provimento ao da concedente/autora. 
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
LUIZ EURICO (Presidente), MARIO A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE 
OLIVEIRA.

São Paulo, 28 de setembro de 2015. 

Luiz Eurico
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO COM REVISÃO Nº 0148614-36.2003.8.26.0100

APELANTES/APELADOS: GENERAL MOTORS DO BRASIL 

LTDA.; COMVESA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.

ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO  FORO CENTRAL  16ª 

VARA CÍVEL

RELATOR: Des. LUIZ EURICO 

VOTO Nº 28121

AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO - AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE 
CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
VEÍCULOS IMPROCEDENTE  
RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE  
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 
DE RESCISÃO CONTRATUAL 
IMPROCEDENTE  NULIDADE DA 
SENTENÇA NÃO VERIFICADA - 
VIOLAÇÃO DE CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS PELA CONCESSIONÁRIA 
 CULPA EXCLUSIVA DEMONSTRADA  

RECURSO DA CONCESSIONÁRIA NÃO 
PROVIDO  RECURSO DA CONCEDENTE 
PROVIDO

 

Ação declaratória de rescisão de 

contrato de concessão de vendas de veículo automotor, reconvenção, 

e, ação declaratória de nulidade de rescisão contratual não acolhidas 

pela r. sentença de fls. 5493/5516, cujo relatório fica aqui incorporado.

Inconformadas com a solução de 

primeiro grau, apelam a esta Corte as partes General Motors do Brasil 

Ltda. (fls. 5588/5620), e, Comvesa Veículos e Peças Ltda. (fls. 

5766/5861).

Aduz a autora da ação principal e 

reconvinda General Motors, em síntese, das irregularidades 

contratuais e culpa exclusiva da Comvesa pela rescisão do contrato, 

em decorrência do atraso no pagamento das faturas relativas à 
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aquisição de veículos, baixo desempenho quanto à venda de veículos e 

faturamento de peças, baixo Índice de Satisfação do Cliente e 

constantes reclamações dos consumidores, e, também, não 

cumprimento dos Planos de Ação. Sustenta, assim, inexistir culpa 

concorrente pela rescisão do contrato, uma vez que a alegada 

diminuição do financiamento concedido para a Comvesa não procede, 

visto que não há ilegalidade na restrição de crédito oferecido através 

da GM Factoring. Afirma, ainda, que a inaplicabilidade das 

penalidades gradativas, prevista no artigo 22, parágrafo primeiro da 

Lei nº 6.729/79 não pode ser considerada como causa para o 

reconhecimento da culpa concorrente da GMB, e, inexistência de 

regulamentação para estabelecer normas e procedimentos relativos ao 

regime de penalidades gradativas. Por fim, reitera os argumentos 

trazidos com a exordial, pleiteando pela rescisão contratual.

De outro modo, a 

requerida/reconvinte Comvesa alega ausência de provas a fundamentar 

as alegações da GMB, pleiteando pela nulidade da sentença. Alega 

que nada deve à montadora, sendo que todos os pagamentos a ela 

efetuados são realizados à vista. Discorre sobre a atividade 

desenvolvida pela concessionária, argumentando, novamente, nulidade 

da sentença em razão da não apreciação das demais provas 

apresentadas nos autos, além do laudo pericial. Afirma que a 

responsabilidade pelo afastamento dos clientes de peças da 

concessionária é da GMB, em razão dos preços abusivos praticados 

por ela, arbitrariedade no envio de produtos e venda casada. Sustenta 

ter comprovado documentalmente a satisfação dos clientes a seu favor, 

que após cancelada a liminar, foi encerrada a parceria com a GMB e 

firmada uma nova com a montadora Hyundai, da necessidade da 

aplicação prévia de penalidades gradativas, antes da rescisão 

contratual. Pleiteia, ainda, indenização por danos morais.

Recursos preparados (fls. 5581/5584 e 

5621), com resposta das Apeladas a fls. 5865/5973 e 5978/6016.
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É o relatório.

Recursos interpostos contra decisão 

que julgou improcedentes as ações propostas pelas partes e 

reconvenção, concluindo a D. Magistrada que “(...) consoante laudo 

pericial, ocorreu na vigência do contrato culpa recíproca e 

concomitante, não se podendo precisar quem deu causa primeiro a 

fatores que ensejariam a rescisão contratual. Isto porque a 

COMVESA não cumpriu o contrato quando não atingiu os índices de 

vendas estabelecidos no plano de metas e a GM, por sua vez, Quando 

minou o contrato da concessionária ao diminuir vertiginosamente os 

financiamentos que àquela eram concedidos para implementação do 

negócio”.

Inicialmente, não prospera o pleito de 

nulidade da r. sentença porquanto ausentes, nos termos estabelecidos 

pela legislação vigente,  quaisquer causas ensejadoras de nulidade 

processual.   

Não há falar-se em omissão no 

enfrentamento de questões trazidas pelas partes e configuração de falta 

de pronunciamento jurisdicional válido.

A motivação da sentença adota a 

convicção do julgador frente à preponderância da prova e à dicção do 

direito que entende pertinente à solução da controvérsia.

De rigor que a sentença exponha os 

fundamentos preponderantes, cuja qualidade, por si só, funciona como 

excludente a qualquer outra alegação dirigida ao teatro da discussão.

Nesse contexto, a r. sentença esgotou 

o conjunto de argumentos jurídicos cabíveis ao âmbito da discussão e 

deu apropriado desate do caso, sendo certo que o juízo a quo analisou 

as alegações necessárias, decidindo de forma fundamentada. 

No mais, a questão em exame decorre 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

33ª Câmara de Direito Privado

de contrato de concessão comercial entre fabricante de veículos, e, 

empresa de distribuição e venda final desses bens.

Trata-se de relação jurídica regulada 

pela Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1.979, denominada “Lei 

Ferrari”, alterada pela Lei nº 8.132, de 26 de dezembro de 1.990.

Alegou a autora concedente, General 

Motors do Brasil Ltda., que, a concessionária Comvesa teria praticado 

atos que deram ensejo ao rompimento do pacto de concessão 

comercial para a venda de veículos, peças, acessórios e serviços (fls. 

22/24).

 A ré ofertou defesa alegando que não 

lhe pode ser atribuída culpa para dar ensejo à resolução do contrato, 

bem como a aplicação de penalidades gradativas, e, em ação própria, 

postulou pela indenização prevista nos artigos 24 e 27 da Lei nº 

6.729/79.

Para solução do embate se faz 

necessário verificar a existência de culpa de uma das partes na rescisão 

contratual.

 O laudo pericial técnico (fls. 

1145/1234) demonstrou, mediante a análise das provas trazidas aos 

autos e respondendo aos quesitos formulados pelas partes, que, de 

fato, a concessionária incorreu em irregularidades que acarretaram a 

violação dos termos do contrato de concessão de venda de veículos, 

peças, acessórios e serviços.

Nesses termos, ficou evidenciado que, 

além das reclamações dos consumidores no tocante aos serviços 

prestados pela concessionária não era satisfatório, também restou 

amplamente demonstrado que, ao longo dos anos de 2.001, 2.002 e 

2.003, a concessionária não atingiu as metas determinadas pela 

concedente, obtendo notas baixas de desempenho. 

 Diante de tais considerações, levando 

em conta o laudo pericial e os demais elementos probatórios, se 
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mostraram configuradas as violações contratuais aptas a ensejar a 

indenização pretendida pela concedente nos termos narrados na 

exordial.

 Todavia, também foi possível aferir 

que a redução do crédito por parte do Banco GM S/A, afetou a 

aquisição de novos veículos e peças pela concessionária, culminando 

com o enfraquecimento das vendas aos consumidores finais e não 

atingimento das metas comerciais.

Ocorre que isso se deu somente após 

a concessão da liminar, ou seja, posteriormente à propositura da ação 

ingressada pela concedente pleiteando a rescisão contratual e 

posteriormente ao baixo desempenho da concessionária.

Desse modo, demonstrada a culpa 

exclusiva da Ré pelo rompimento contratual.

 Igualmente, não prospera a alegação 

da necessidade de aplicação gradativa das penalidades, em atenção ao 

disposto no parágrafo primeiro do artigo 22 da Lei nº 6.729/79 e 

amparo no artigo 19 das Convenções da Marca.

Nesse sentido, colacionam-se 

julgados:

“Ementa: Bem móvel  Concessão de venda de 

veículos 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 
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9185109-56.2008.8.26.0000  Rel. Des. Vianna 

Cotrim).

“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).

“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).

Destarte, a Autora chegou a instituir 

um “plano de ação” (fls. 133/142), estabelecendo “ações” que entendia 

como necessárias para o exercício da atividade, advertindo, por 
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diversas vezes, da atuação deficiente da concessionária, insistindo, 

assim, na manutenção da relação com a informação de que as faltas 

por ela cometidas poderiam resultar no término da relação contratual 

(fls. 164/167). 

A isso se soma ter comprovado a 

Autora que, além das advertências, a rescisão foi precedida de 

correspondências (fls. 168/193) que comprovam a ciência da Ré de 

sua situação irregular.

Como se vê, portanto, a resolução do 

contrato foi precedida da tentativa de resolução antes do término do 

contrato, e, tendo sido advertida a concessionária, o que em princípio 

atende o disposto no § 1º do art. 22 da Lei 6.729/79. E tudo isso 

corroborado pelo laudo pericial.

Importante salientar que segundo 

informações da própria concessionária, esta já não mais revende os 

produtos da concedente, tampouco realiza vendas de produtos ou 

serviços, portanto, não se está mais em discussão a possibilidade ou 

não de rescisão, apenas a necessidade de ser impor penalidades por tal 

rompimento contratual. 

Diante do exposto, nego provimento 

ao recurso da ré e dou provimento ao recurso da autora para julgar 

procedente a ação declaratória de rescisão contratual, e, improcedentes 

a reconvenção e a ação declaratória de nulidade de rescisão contratual 

cumulada com pedido indenizatório, para declarar a rescisão do 

contrato e condenar a concessionária ao pagamento de indenização 

prevista no artigo 26 da Lei nº 6.729/79, a ser aferida em liquidação de 

sentença.

Em razão da sucumbência, condeno a 

concessionária ao pagamento das custas, despesas processuais e 
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honorários advocatícios ora arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), nos termos do artigo 20, § 4º do CPC.

 LUIZ EURICO 
RELATOR
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