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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0057707-83.2001.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é 
apelante/apelado GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, é apelado/apelante 
BURLAMAQUE S/A COMERCIO E IMPORTAÇÃO.

ACORDAM, em 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da 
fabricante de veículos e consideraram prejudicado o recurso da concessionária por 
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO 
SHIMURA (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E PAULO 
ROBERTO DE SANTANA.

São Paulo, 25 de outubro de 2017. 

Sebastião Flávio
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 37.773
Apelação nº 0057707-83.2001.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelantes/Apelados: General Motors do Brasil 
LTDA e Burlamaque S/A  Comércio e Importação 

CONCESSÃO DE VENDA DE VEICULOS. 
RESCISÃO DA INICIATIVA DA FABRICANTE. 
AÇÃO PARA DECLARAR O JUSTO MOTIVO PARA 
ESSA RESCISÃO. RECONVENÇÃO PARA HAVER 
PERDAS E DANOS PELA RESCISÃO, POR NÃO 
TER SIDO PRECEDIDA DE PENALIDADES 
GRADATIVAS. 

Prova pericial reveladora da contumaz ausência de 
pagamento do preço das unidades adquiridas pela 
concessionária, apenas de as ter comercializado. Fato não 
episódico.

Prova pericial que igualmente revela a brutal queda nas 
vendas a cargo da concessionária, por quatro anos 
seguidos.

Impossibilidade manifesta de eficaz recuperação das 
condições de operacionalidade.

Fracasso inclusive do plano de recuperação adotado.

Situação apontada que tornava inviável a aplicação de 
penalidades gradativas. 

Observância de formalidades gradativas que, além de ser 
materialmente impossível, apenas implicaria trazer riscos 
de danos notoriamente irreparáveis à fabricante.
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Presença do justo motivo para a rescisão do contrato de 
rescisão do contrato de concessão.

Pleito da concessionária que em consequência de tal 
conclusão se torna prejudicado.

APELAÇÃO DA FABRICANTE PROVIDA, 
PREJUDICADA A DA CONCESSIONÁRIA PARA 
HAVER INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.

Trata-se de ação da iniciativa de 

fabricante de veículos a motor para declarar a 

culpa de sua concessionária pela rescisão do 

respectivo contrato e para a condenação desta a 

indenizar por danos materiais.

Pende também reconvenção de dita 

concessionária para haver indenização à 

fabricante de veículos, por descumprimento de 

suas obrigações contratuais.

As partes fazem acusações recíprocas 
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pelo fato de a concessionária de veículos a 

motor ter tido derrocada financeira e, assim, 

vendo-se impossibilitada de dar curso aos 

negócios de venda de veículos a que se 

propusera.

Dentre essas acusações, predomina a 

alegação de que a fabricante de veículos não 

respeitou área de atuação da adversária e, 

assim, autorizou outra concessionária atuar 

nela, o que foi fator da queda de vendas que 

ordinariamente se davam. Isso acontecia no 

intuito de alijar do mercado concessionárias 

com pouco poder aquisitivo, em favor daquelas 

que lograram reunir grande capital, estas com 

capacitação de obtenção de lucros pelo maior 

número de vendas apesar da pouca margem de 

resultado positivo nas revendas. Esta era 

compensada pelo maior volume de vendas. 
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Há queixa igualmente da concessionária 

de veículos de supressão injusta de crédito, o 

que foi motivo de não poder adquirir unidades 

para revenda, com prejuízo de seu giro de 

negócios. 

Na apelação, a fabricante de veículos 

a motor sustenta a procedência de sua 

pretensão, com base na prova pericial, a qual 

não deixa dúvidas sobre a incapacidade da 

adversária de dar curso ao fluxo à revenda de 

veículos a motor a que se comprometera, por 

absoluta desorganização administrativa e 

descontrole financeiro. Destaca inclusive o 

volume de vendas que lograr a realizar no 

passado e o que se dera no fim do contrato de 

concessão, quando as vendas eram infinitamente 

menores em termos de quantidade, por fatos 

imputáveis exclusivamente à própria.
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Se ela, fabricante de veículos, 

contratou outra concessionária para cobrir a 

região antes reservada à adversária, não foi 

senão pela razão já apontada, ou seja, de 

insuficiência desta de dar curso aos negócios 

tal como fora contratado. Afora a inadimplência 

contumaz da adversária, quanto ao pagamento do 

preço, também foi enorme a queda das vendas que 

lhe eram incumbidas, o que tornou insustentável 

a contratação nos moldes inicialmente dados. 

A conclusão de primeiro grau foi no 

sentido de não acolher os pleitos de ambas as 

partes.

A fabricante de veículos manifestou 

apelação para reversão da conclusão adversa a 

si, fundada particularmente na circunstância de 

que a prova pericial revelou a desorganização 

financeira e administrativa da adversária e, 
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assim, a sua manifesta impossibilidade de dar 

cabo ao volume de vendas a que se propusera 

realizar de acordo com o contratado.

Tem essa parte que isso a autorizava 

não somente a dar por findo o referido 

contrato, como também a haver a respectiva 

indenização, de maneira que não tem sentido a 

conclusão de primeiro grau, até contraditória, 

no sentido de não dar pela existência daquela 

conduta, ou seja, de culpa da concessionária 

que autorizasse a pôr fim à contratação e haver 

a indenização por perdas e danos.

A culpa da concessionária é vista mais 

pela falta de pagamento do preço das compras e 

vendas realizadas. 

Também apelou a concessionária-ré, com 
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pleito para reconhecimento de seu direito de 

ser indenizada pelos danos que lhe ocasionara a 

fabricante de veículos a motor, particularmente 

pela chamada "invasão de área destinada à sua 

revenda" e pela não outorga de crédito para a 

aquisição de unidades para essa revenda. 

Diz essa apelante que a perícia não 

confirmou a alegação da adversária de que 

ocorreram vendas de sua parte sem comunicação a 

esta, e, por isso, não tem sentido a alegação 

de ocorrência das chamadas "conversões 

irregulares".

Essa apelante destaca também a 

política da parte contrária de alijar do 

mercado as concessionárias sem grande poder 

aquisitivo, e daí ser irretorquível que a 

rescisão do contrato de concessão por 

iniciativa da fabricante de veículos a motor é 
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ineficaz, até porque não aplicou o que lhe 

exige a lei, ou seja, as penalidades 

gradativas.

Traz a consideração igualmente de que, 

se a própria sentença não reconheceu o justo 

motivo para a rescisão do contrato de 

concessão, seria forçoso o reconhecimento da 

ausência de penalidades gradativas e, assim, o 

injusto motivo para o fim do contrato, fator à 

evidência de perdas e danos. 

Recursos regularmente processados.

É o relatório, adotado o da r. 

sentença quanto ao mais.

Se não deixou de a Lei Ferrari de 
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fixar parâmetros destinados à proteção do 

concessionário, porém nem por isso pode ser 

vista como norma vinda em proteção do 

concessionário. Antes, deve ser entendida como 

mais voltada à regulação de um mercado 

específico.

Desse modo, cumpre entender que 

sobrepaira nessa relação contratual a 

prevalência da autonomia da vontade com sua 

visão ortodoxa, a qual assim deve ser decisiva 

na interpretação de uma relação conflituosa, 

sem predominância de presunções que se assentem 

na condição de fragilidade de uma das partes. 

O aspecto a merecer destaque dessa 

legislação é praticamente o de inibir o 

encerramento da contratação abrupto do contrato 

de concessão, o qual por força disso deve dar-

se de modo escalonado segundo critérios a ser 



                              PODER JUDICIÁRIO                                    11

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Seção de Direito Privado

23ª Câmara de Direito Privado

____________________________________________________

Apelação nº 0057707-83.2001.8.26.0100

previamente estabelecidos e também permitindo a 

indenização pelos investimentos feitos.

Na doutrina já há manifestações no 

sentido de que o direito positivo atual não 

convive com uma potestatividade irrestrita que 

é peculiar da manifestação da autonomia da 

vontade dentro de uma visão mais ortodoxa, 

particularmente nas relações contratuais de 

trato sucessivo e de longa duração.

Entretanto, não pode essa vertente 

jurídica implicar que se deva aceitar uma 

proteção desmedida ao que não logra desincumbir-

se daquilo que razoavelmente lhe é exigível e 

que foi previamente estimado como possível, 

salvo se circunstâncias ponderáveis comprovadas 

tiverem influência impeditiva de observância do 

que foi contratado. 
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Com isso, não pode uma parte pretender 

fazer prevalecer prerrogativas processuais, 

como seria o caso de inversão do ônus de provas 

e de interpretação da dúvida em seu favor, em 

caso de dúvidas na solução de litígios em que 

se discute a legitimidade ou não de rescisão 

contratual de contratos de longa duração e de 

trato sucessivo.

É inegável que passaram as 

concessionárias de veículo a motor a ter 

dificuldade de desfazer da cota de aquisição a 

que se achavam obrigadas em razão de contrato 

de concessão, depois da abertura de mercado 

trazida pelo Presidente da República Fernando 

Collor de Mello.

A ré-reconvinte na sua defesa quanto 

ao seu mau desempenho operacional e mesmo 
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quanto ao pagamento em dia de suas obrigações 

não teve outra opção que se apegar a minúcias 

na tentativa de identificar uma possível culpa 

da parceira negocial, se agarrando 

desesperadamente na previsão legal de aplicação 

de penalidades gradativas como condição para a 

rescisão do contrato de concessão.

Porém, como será apontado adiante, a 

aplicação dessa regra legal implicaria apenas o 

agravamento dos danos a que já vinha 

experimentando a fabricante de veículos a motor 

com o mau desempenho operacional da adversária 

e mesmo em razão de sua contumaz inadimplência. 

A queixa principal das 

concessionárias, e no caso também a da ré-

reconvinte, é de que as fabricantes de veículos 

a motor tinham interesse em alijar do mercado 

aquelas com pouco poder aquisitivo, e assim não 
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só invadiam área de atuação destas com a 

nomeação de outras concessionárias, como também 

negavam crédito para aquisição de unidades 

destinadas à revenda.

Pela prova colhida nos autos, que deve 

ser analisada segundo os padrões ortodoxos do 

direito, não há demonstração de que o insucesso 

financeiro da ré-reconvinte decorreu de 

intenção deliberada da fabricante de levá-la à 

insolvência, particularmente em razão de uma 

nova estratégia de mercado de manter contrato 

com concessionárias detentoras de grande 

capital. 

Não há a menor evidência, ainda que 

meramente indiciária, de existência de adoção 

de estratégia de mercado diversa da 

convencional, e, ao contrário disso, a perícia 

apontou instâncias da fabricante de veículos em 
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auxiliar a concessionária na readequação de sua 

gestão e assim de recuperação de sua 

capacitação para atingir a cota de vendas a que 

estava obrigada.

Visível no caso é que tudo o que se 

passou entre as partes foi apenas a decorrência 

de uma dinâmica de mercado bem visível na 

ocasião por fatos, que era a abertura de 

mercado brasileiro a outras fabricantes de 

veículo, cuja superação certamente iria 

estratégias de marketing poderosas.

Nos autos, seja pela própria 

manifestação das partes, seja pelo resultado 

ofertado pela prova pericial, tem-se apenas 

que, por dificuldades financeiras, não lograva 

a concessionária quitar seus débitos para com a 

fabricante de veículos em relação às aquisições 

de unidades feitas e a queda de vendas a seu 
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cargo colossal num período sucessivo de quatro 

anos. 

Com efeito, a perícia atestou o atraso 

no pagamento do preço das compras realizadas 

pela concessionária, a qual revendia as 

unidades e não comunicava o fato à sua 

financiadora. Com isso desrespeitava os prazos 

de pagamento estabelecidos na "convenção 

parcial da marca" e mesmo nos contratos de 

abertura de crédito para compra de veículos. 

Tanto isso é verdade que, em inspeção em 2000, 

foram observadas várias irregularidades 

reconhecidas pela própria concessionária (fls. 

277/308).

Em suma, embora devesse a 

concessionária pagar em 24 horas por cada 

unidade adquirida, chegou a atrasar dessa 

prestação em até 400 dias (fls. 276 e 906).
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Foi anotado na perícia igualmente o 

baixo desempenho da concessionária, tanto que, 

se em 1997 vendeu 450 veículos, em 2011 só pôs 

no mercado 14, portanto uma queda de 98,89% 

(fls. 911), tendo essa queda se dado 

sucessivamente em cada ano, sem recuperação e, 

portanto, sem poder ser considerada meramente 

episódica, mas já crônica. Entre maio e agosto 

de 2.000 não vendeu uma única unidade.

Registre-se que na mesma região de 

atuação da concessionária, houve por outra 

concessionária a venda de 304 unidades, o que 

bem revela a falta de credibilidade da 

concessionária. E essa mesma queda é verifica 

pela perícia na comercialização de peças de 

reposição.
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A brutal queda nas vendas a cargo da 

concessionária na região que lhe era destinada, 

como visto, assim é atribuível à sua própria 

incúria.

A perícia deu conta de 

correspondências expressando as tentativas da 

fabricante de veículos de colaborar com 

mudanças de gestão que pudessem melhorar os 

resultados econômicos da concessionária, e 

embora aceitasse esta a colaboração, porém não 

cumpriu os planos de ação estabelecidos. 

Ao cabo, não identificou o perito as 

queixas da concessionária de práticas 

comerciais abusivas por parte da fabricante 

tendentes a prejudicá-la (fls. 930). 

Não se pode ver conduta ilícita na 
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exigência da fabricante de observância do que 

foi originalmente contratado, mas exercício 

regular de direito, particularmente quanto à 

exigência de que o nível de revenda se 

concretizasse como era o avençado e igualmente 

quanto à circunstância de que o pagamento pelas 

aquisições de unidades se desse pela forma 

convencionada, a rigor praticamente à vista e, 

se fosse objeto de financiamento, que se 

cumprisse as regras relativas a este.

Em outros termos, verificada a 

inadimplência já contumaz da concessionária, 

era evidente que a fabricante de veículos não 

poderia estar obrigada a continuar fornecendo 

veículos à revenda, e essa situação de fato é 

incontroversa nos autos, o que dimana mesmo dos 

próprios termos da manifestação das partes, 

como também da prova pericial.
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Esse contexto é suficiente para a 

revelação de inexistência de uma conduta com o 

intuito de causar danos à parceira econômica, o 

que inclusive constituiu justa causa para a 

rescisão do contrato sem a necessidade de 

aplicação de penas gradativas, até porque estas 

implicariam notoriamente a ocorrência de danos 

em maior extensão apenas, diante do quadro de 

inadimplência e de descrédito no mercado em que 

se achava a concessionária e que era 

irreversível, tanto que malogrou o plano de 

recuperação apontado. 

Em suma, não deixa de surpreender a 

alegação da concessionária de veículos de 

manobra da fabricante com vistas a alijá-la do 

mercado, já que a perícia aponta na verdade uma 

brutal queda de vendas, o que, à evidência, não 

exigia que a fabricante devesse resignadamente 

aceitar tal estado de coisas.
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Não se pode falar no caso de ausência 

do procedimento prévio de aplicação de 

penalidades gradativas, como é exigência da Lei 

Ferrari, até porque o grau e natureza das 

infrações contratuais praticadas pela 

concessionária de veículos já era suficiente 

para autorizar de plano as providências 

adotadas.

Por certo que não dado exigir à 

fabricante veículos que, diante de um quadro de 

aumento de dívida já existente e não 

regularmente paga, continuasse a manter o 

contrato, até porque o resultado final não 

deixaria de ser outro que o prejuízo inevitável 

e em muito maior extensão.

O egrégio Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, na apelação cível nº 1383 MS 
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20121.001383-9, relator Março André Nogueira 

Hanson, teve essa mesma orientação a respeito 

de questão com o mesmo conteúdo da que ora 

discutida: 

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C.C. 

DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA  CONTRATO 

DE CONCESSÃO DE VENDA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES. RESCISÃO IMPOSTA PELA 

CONCEDENTE. DESCUMPRIMENTO REITERADO 

DO CONTRATO E CONVENÇÕES. NATUREZA 

JURÍDICA DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

PRESUMIR LESÃO E ONEROSIDADE 

EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DESTAS 

CIRCUNSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSO 

DE DIREITO POR PARTE DA CONCEDENTE. 

AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA 

MONTADORA. COAÇÃO  NÃO COMPROVADA. 

IMPOSIÇÃO DE SIMULAÇÃO  

INDEMONSTRADA. RESCISÃO LEGITIMAMENTE 
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OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.

 I. O contrato de concessão para venda 

de automóveis é de natureza 

estritamente empresarial, tipificado 

na Lei Ferrari (Lei nº 6.729/1979), 

onde estabelece, de forma genérica, os 

direitos e obrigações tanto do 

concedente quanto do concessionário, 

estabelecendo o regramento mínimo a 

ser observado pelas pessoas jurídicas 

interessadas em empreender neste ramo. 

II. Inexistindo prova da 

hipossuficiência da concessionária 

frente à concedente, não se justifica 

presumir a ocorrência da lesão ou da 

onerosidade excessiva.

III. Se a concessionária ao longo dos 

anos optou por aderir a financiamentos 

e outros contratos bancários para 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/109263/lei-6729-79
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operacionalizar a atividade 

empresarial, em vez de o fazer com 

recursos próprios, há de arcar com as 

consequências de eventual insucesso 

sem imputar a prática de lesão à 

concedente, já que a assunção dos 

riscos econômicos é imanente à própria 

Teoria de Empresa.

IV. Apesar de o contrato de concessão 

empresarial consubstanciar verdadeira 

avença de execução continuada, 

inexistindo prova de que tenha 

existido acontecimento imprevisível e 

extraordinário, não há como reconhecer 

a ocorrência de onerosidade excessiva.

V. Se a conduta da concedente pautou-

se pela estrita observância dos 

limites econômicos e sociais de seu 

direito, sem excessos indevidos ou 

quebra da boa-fé e dos bons costumes, 

não se há de falar em abuso de direito 

passível de ensejar uma indenização.



                              PODER JUDICIÁRIO                                    25

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Seção de Direito Privado

23ª Câmara de Direito Privado

____________________________________________________

Apelação nº 0057707-83.2001.8.26.0100

VI. Com base no exceptio non adimpleti 

contractus, a concedente não comete 

infração contratual ao negar eventuais 

pedidos se, à época destes, a 

concessionária solicitante encontrava-

se inadimplente com o pagamento de 

obrigações financeiras assumidas 

anteriormente.

VII. Se o mal impelido à 

concessionária pela concedente foi 

justo e encontrava-se lastreado em 

lei, descaracterizada está a prática 

de coação.

VIII. Se os contratos acessórios 

firmados pela concessionária eram 

benéficos e de assunção facultativa, é 

de se concluir que a contratação foi 

motivada pelas facilidades, pelo que 

não se pode reconhecer a prática de 
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coação por parte da concedente, nem 

imposição de simulação.

IX. Não logrando a concessionária 

êxito em comprovar o fato constitutivo 

do direito de declarar a nulidade da 

rescisão do contrato de concessão e, 

por conseguinte, decretar a rescisão 

por justa causa, com a anulação dos 

contratos acessórios e condenação da 

concedente no pagamento das perdas e 

danos, manter a sentença que 

desacolheu a pretensão inicial é 

medida de rigor." 

Também, o egrégio Superior Tribunal de 

Justiça decidiu no mesmo sentido:

"Bem móvel. Concessão de vendas de 

veículos automotores. Ação declaratória de 

regularidade de rescisão c.c. indenização por 
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danos materiais. Reconvenção. Prévia aplicação 

de penalidades gradativas. Art. 22, § 1º da 

Lei 6.729/79. Inexigibilidade. Prova pericial 

contundente. Demonstração inequívoca de 

constantes irregularidades cometidas pela 

concessionária. Culpa da concessionária. 

Concessão do prazo de 120 dias para completo 

encerramento das atividades. Art. 22, § 2º da 

Lei 6.729/79. Ausência de faturamento no 

período selecionado para a concessionária. 

Inexistência de crédito em favor da 

concedente. Sentença reformada. Ação 

parcialmente procedente. Reconvenção 

improcedente (REsp 286.353, relator Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO).

Como resultado final do que foi 

considerado, havia justo motivo para a 

rescisão do contrato de concessão, de modo que 

deve isso ficar reconhecido, o que importa a 

vitória integral da fabricante de veículos, 



                              PODER JUDICIÁRIO                                    28

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Seção de Direito Privado

23ª Câmara de Direito Privado

____________________________________________________

Apelação nº 0057707-83.2001.8.26.0100

prejudicado o recurso da concessionária.

Em consequência disso, a 

concessionária responderá pelas custas do 

processo tanto em relação à reconvenção como 

em relação à ação, o mesmo ocorrendo em 

relação aos honorários de advogado da parte 

contrária, os quais são fixados em 20% sobre o 

valor dado à causa corrigido e incidem sobre o 

valor atribuído à ação e à reconvenção 

individualmente. 

Em face do exposto, dou provimento ao 

recurso da fabricante de veículos e considero 

prejudicado o da concessionária.

Sebastião Flávio

Relator
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