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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria-Geral de Controle Externo 
Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro 

 

TC 009.373/2017-9 

Tipo: representação 

Unidade jurisdicionada: Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – Administração 
Regional no Estado de São Paulo  

Representante: Brunisa Comércio e Serviços 
para Trânsito e Transporte Ltda. (CNPJ 

20.901.717/0001-11) 

Representado: Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – Administração 

Regional no Estado de São Paulo 

Procurador/advogado: Walter Rogério Sanches 

Pinto, OAB/SP 113.812, e outros (procuração: 
peça 25); Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, 
OAB/DF 6.546, e outros (subestalecimento: peça 

24) 

Interessado em sustentação oral: não há 

Relator: Benjamin Zymler 

Proposta: mérito 
 

INTRODUÇÃO 

1. Cuidam os autos de representação formulada por Brunisa Comércio e Serviços para Trânsito 
e Transporte Ltda. acerca da exigência contida no item 4.1.1 do edital da Concorrência 11.211/2017, por 

meio da qual o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Administração Regional no Estado de 
São Paulo (Senac/SP) pretende adquirir dezoito automóveis de passeio zero quilômetro (peça 2). 

2. O certame foi realizado no dia 25/4/2017, não sendo possível saber qual foi a empresa 
detentora da melhor oferta, uma vez que o Senac/SP não havia respondido à diligência determinada pelo 
Relator. 

HISTÓRICO DOS AUTOS 

3. A instrução inicial desta Unidade Técnica (peça 5), ao analisar os elementos apresentados 

pela representante, apresentou proposta de conhecer da presente representação, bem como determinar, 
cautelarmente, ao Senac/SP a adoção de providências com vistas a suspender a Concorrência 
11211/2017 até que o Tribunal deliberasse definitivamente sobre o mérito das questões suscitadas neste 

processo, manifestando-se sobre os fatos apontados nesta representação. 

4. O relator, em seu despacho de 26/4/2017 (peça 7), acolheu a proposta apresentada, 

acrescentando a realização de oitiva à empresa detentora da melhor proposta, para que, se assim 
desejasse, também se manifestasse sobre as questões suscitadas nesses autos. 

5. A comunicação da decisão ao Senac/SP foi realizada por meio do Ofício 1129/2017 (peça 

14). Além disso, foi realizada diligência, por meio do Ofício 1230/2017 (peça 15), com o objetivo de 
obter informação acerca da empresa detentora da melhor proposta. A resposta do Senac/SP à oitiva 

consta à peça 27, com idêntico teor do agravo ora analisado (peça 19).  

6. Uma vez transcorrido o prazo de atendimento da diligência, sem resposta, o que anteparava 
a realização da oitiva complementar determinada pelo relator, reiterou-se a diligência ao Senac/SP (peça 

33). 

7. A presente representação tem como essência a possível restrição à competitividade trazida 
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pelo item 4.1.1 do edital do certame: 

4.1.1 Somente poderão participar desta licitação empresas fabricantes de automóveis ou revendas 
formalmente credenciadas pelos fabricantes.  

4.1.1.1 As licitantes fabricantes serão identificadas no credenciamento através do Contrato Social ou 
Estatuto. 

Análise dos argumentos contidos no agravo do Senac/SP 

8. A instrução anterior (peça 30), analisou os argumentos contidos no agravo do Senac/SP, 
conforme compilação a seguir. 

Primeiro argumento: da Lei Ferrari – impossibilidade de revenda não autorizada de veículos novos 

Argumentos do Senac/SP 

9. A Lei 6.729/1979, também conhecida como Lei Ferrari, disciplina a relação comercial de 
concessão entre fabricantes e distribuidores de veículos automotores de via terrestre, e que, por ser 
especial, prevalece sobre leis gerais, como o Código Civil.  

10. Alega que, segundo essa lei, veículos novos somente podem ser comercializados pelo 
produtor (fabricante) ou por concessionário (distribuidor), conforme terminologia legal dos seus artigos 

1º e 2º: 

Art. 1° A distribuição de veículos automotores, de via terrestre, efetivar-se-á através de concessão 
comercial entre produtores e distribuidores disciplinada por esta Lei e, no que não a contrariem, pelas 
convenções nela previstas e disposições contratuais. 

Art. 2° Consideram-se: (Redação dada pela Lei n° 8.132, de 1990) 

I - produtor, a empresa industrial que realiza a fabricação ou montagem de veículos automotores; 
(Redação dada pela Lei n° 8.132, de 1990) 

II - distribuidor, a empresa comercial pertencente à respectiva categoria econômica, que realiza a 
comercialização de veículos automotores, implementos e componentes novos, presta assistência 
técnica a esses produtos e exerce outras funções pertinentes à atividade; (Redação dada pela Lei 
n° 8.132, de 1990) 

11. Acrescenta que, em razão do art. 12 da mesma lei, o concessionário somente poderá realizar 
a venda de veículos automotores novos diretamente a consumidor, vedada a comercialização para fins 
de revenda. 

12. Aponta que o Código de Trânsito Brasileiro, por meio dos artigos 120, 122 e 125, estipula 
que todo veículo deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal 

e o Certificado de Registro do Veículo (CRV) somente seria expedido mediante a nota fiscal fornecida 
pelo fabricante ou revendedor, o qual é obrigatório na transferência da propriedade. 

13. Assim, em razão das determinações legais, empresas comerciante de veículos – lojistas e 

correlatos – ficariam caracterizadas como consumidores finais, uma vez que, por não serem 
concessionários autorizados, nem fabricantes, deveriam comprar o veículo de um deles, registrar, 

licenciar e emplacar, para então posteriormente repassá-lo a um terceiro, por meio do recibo de 
transferência, hoje chamado de CRV. 

14. A definição de veículo novo consta na Deliberação 64/2008, do Conselho Nacional de 

Trânsito (Contran): “2.12. VEÍCULO NOVO - veículo de tração, de carga e transporte coletivo de 
passageiros, reboque e semi-reboque, antes do seu registro e licenciamento”. 

15. Alega assim que o primeiro emplacamento somente poderia originar-se da aquisição do 
veículo junto ao fabricante ou da aquisição junto ao concessionário, e que situações diferentes dessas 
implicam, necessariamente, em dizer que o emplacamento já não será de um veículo novo, mas 
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seminovo. Aponta, nesse sentido, entendimento da Comissão de Licitação do Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª Região (peça 19, p. 10-11). 

16. Assim, a revenda retiraria a característica de primeiro e único dono do automóvel, fato 
considerado relevante na depreciação do preço de revenda do veículo usado. Sustenta, desse modo, que 
a revenda de veículos novos por pessoa jurídica distinta do fabricante ou revendedor seria irregular ou 

falaciosa. A revenda para a Administração Pública de um veículo, desse modo, a tornaria segunda 
proprietária de um veículo seminovo. 

Análise 

17. Inicialmente, deve-se considerar que o objetivo da Lei 6.729/1979 é dispor sobre a relação 
comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores terrestres, conforme estabelece a 

ementa da citada norma. Desse modo, o cerne da lei não é a venda dos veículos em si. 

18. Assim, o artigo 1º da lei, como apontado pelo Senac/SP, estabelece que a distribuição de 

veículos automotores, de via terrestre, “efetivar-se-á através de concessão comercial entre produtores e 
distribuidores”. No entanto, em que pese a interpretação realizada pelo Senac/SP, a lei não estabelece 
que a distribuição desses veículos somente poderá se dar por meio dessa concessão, em caráter de 

exclusividade. 

19. Nesse aspecto, o analista ressaltou três aspectos acerca desse argumento: (i) vige em nosso 

ordenamento jurídico o princípio de que ao particular não é proibido fazer exceto o que a lei 
expressamente proíbe; razão pela qual o fato de haver uma lei disciplinando a relação entre fabricantes 
e distribuidores não impede, automaticamente, a distribuição do veículo por outras formas que não 

aquela detalhada na norma que estabelece essa relação; (ii) no direito brasileiro está consagrado o 
princípio da livre iniciativa, previsto no art. 170 da Constituição Federal. Nesse sentido, a 35ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu, no âmbito do Processo 0121637-

60.2010.8.26.0100, que as regras da Lei 6.729/79 que tratam da concessão comercial devem ter conteúdo 
delimitado pela razoabilidade para não infringir o princípio da livre iniciativa; (iii) o fato de o art. 12 da 

citada lei estabelecer que “o concessionário só poderá realizar a venda de veículos automotores novos 
diretamente a consumidor, vedada a comercialização para fins de revenda” não impede, 
automaticamente, que os revendedores independentes façam a aquisição diretamente da fábrica. 

20. Diante disso, o cerne da questão é saber se há necessidade de emplacamento por parte dos 
revendedores independentes, considerando o apontado pelo Senac/SP em relação ao anexo da 

Deliberação 64/2008 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que menciona que o veículo é novo 
antes de seu registro e licenciamento. 

21. Por essa razão, efetuou-se diligência ao Contran, por meio do Ofício 1748/2017, de 

12/6/2017 (peça 34), para que a entidade esclarecesse as seguintes situações hipotéticas em relação à 
aquisição, por parte da Administração Pública, de veículo por intermédio de revenda não integrante da 

rede de concessionários do fabricante (“revenda não autorizada”): 

a) nos casos em que há aquisição de veículo “zero quilômetro”, é necessário o emplacamento do 
veículo por parte da revenda não autorizada (em seu nome, com posterior transferência) ou o veículo 
terá seu primeiro registro nos órgãos de trânsito em nome da Administração Pública? 

b) o veículo “zero quilômetro” adquirido de revenda não autorizada poderia ser considerado como 
“de segundo dono”? 

c) caso haja registro em nome da revenda não autorizada, o veículo deixa de ser “zero quilômetro” 
ou “novo”, apenas em razão do registro? 

Segundo argumento: do prejuízo à garantia do bem 

Argumentos do Senac/SP 

22. O Senac/SP não poderia usufruir das facilidades e benefícios da garantia de fábrica, uma vez 
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que, se o fabricante dá garantia de doze meses a partir da emissão da nota fiscal e a revenda fica com o 
carro em estoque por dois ou três meses, por exemplo, perde-se esse período de garantia de fábrica, 

mesmo que a revendedora se responsabilize pela garantia suplementar, considerando que o êxito de 
execução de garantia contra a fábrica é muito mais provável do que a execução contra uma loja 
revendedora. 

Análise 

23. Não procede esse argumento, pois trata-se de mera suposição, sem qualquer evidência de 

que a revenda fique de fato com os veículos em estoque. Não é razoável supor que uma revenda teria 
todos os dezoito veículos, no caso em tela, no seu estoque, e que os venderia em decorrência desse 
certame. Aliás, é bem mais provável que esses veículos sejam encomendados e adquiridos somente após 

a licitante sagrar-se vencedora, seja ela concessionária ou revendedora não autorizada, uma vez que, 
mesmo para uma grande concessionária, é pouco provável que tenha os dezoito veículos em seu estoque.  

24. Quanto ao prazo de garantia, se este começa a contar a partir da emissão da nota fiscal de 
fábrica, o mesmo argumento vale para o caso de a licitante vencedora ser uma concessionária. 

25. Por fim, caso o Senac/SP entende haver esse risco, essa questão poderia ser resolvida por 

meio da inserção de cláusula editalícia, no sentido de que, em razão da garantia, somente seriam aceitos 
veículos cuja nota fiscal de fábrica tivesse sido emitida há poucos dias (por exemplo, cinco), com prazo 

suficiente para garantir o trânsito do veículo da fábrica até o local de entrega estipulado no edital.  

Terceiro argumento: dos riscos do mercado de revenda 

Argumentos do Senac/SP 

26. No Brasil, são comuns as notícias veiculadas pela imprensa sobre adulteração de 
velocímetros de veículos com o intuito de reduzir a quilometragem rodada. A aquisição de veículos 
diretamente da fábrica ou de concessionária autorizada minimiza o risco da compra e dispensa a 

exigência de perícia – que tem custo alto – de pessoas credenciadas pelo Departamento de Trânsito para 
a averiguação de possíveis adulterações ou troca de peças originais e novas por outras já desgastadas. 

Análise 

27. Esse argumento também se encontra desprovido de razoabilidade, pois a fraude de 
falsificação não ocorre com o velocímetro. Imagina-se que o Senac/SP tenha se referido a odômetro (ou 

hodômetro). De todo modo, tais fraudes ocorrem em veículos usados ou seminovos, e não em veículos 
zero quilômetro. Além disso, um veículo zero quilômetro possui diversas características que o diferem 

de veículos usados, como odor, aparência, pneus, bem como registro prévio no Detran. É praticamente 
impossível vender um veículo usado como novo, uma vez que já estará na base de dados do Detran e 
emplacado. Assim, não parece verossímil a contratação de perito para verificar se um veículo é zero 

quilômetro ou não, pois a apontada possível fraude também poderia ocorrer com concessionários. 

Quarto ponto: da manutenção da competitividade do certame 

Argumentos do Senac/SP 

28. Ainda que o certame tenha delimitado a participação de fabricantes ou concessionário, não 
houve prejuízos à competitividade, uma vez que há no país quase 8.000 concessionárias e mais de 65 

fábricas. 

29. Trata-se de um universo competitivo considerável e que, por não contar com intermediá r ios 

– como as lojas de revenda – tendem a ter preços mais baixos. 

Análise 

30. O fato de haver esse número potencial de concessionários não impede que revendedores não 

credenciados possam participar. Do mesmo modo, é falacioso o argumento de que as lojas não 
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autorizadas tendem a ter preços mais elevados. Se for realizada pesquisa ao sítio eletrônico 
www.icarros.com.br, pode-se constatar que revendedoras paralelas podem oferecer os mesmos veículos 

a preços mais baixos, por não estarem condicionadas à tabela da fábrica. 

31. No caso em tela, ao pesquisar um modelo específico do veículo Honda Civic, na cidade de 
São Paulo, foram encontrados preços entre R$ 91.390,00 (revenda não autorizada) e R$ 96.100,00 

(maioria das concessionárias), com diversos valores entre esses extremos (peça 29). 

32. Desse modo, não procede o argumento de que as revendas não autorizadas possuem preços 

maiores, trazendo, ao contrário do indicado, prejuízo à competitividade do certame, especificamente na 
seleção da proposta mais vantajosa. 

PROCESSO CONEXO 

33. Conforme mencionado na instrução inicial, cabe ressaltar que a Concorrência 11.211/2017 
tem o mesmo objeto da Concorrência 11.112/2017, a qual foi objeto do TC 003.746/2017-8 (encerrado), 

e que foi revogada pelo Senac/SP. Naqueles autos, foi prolatado o Acórdão 1.087/2017-TCU-Plenário, 
que revogou a cautelar ante a perda de objeto do processo. 

EXAME TÉCNICO 

34. O Senac, por meio de seu procurador legal, em resposta à diligência solicitada (peça 33), 
encaminhou documentação constituinte das peças 35 e 36, pelas quais informa que a empresa vencedora 

do certame detentora da melhor oferta no certame 11.211/2017 foi a Toyota do Brasil Ltda., consoante 
cópias anexas das atas de credenciamento e habilitação, julgamento de habilitação, abertura de propostas, 
propostas comerciais e julgamento das propostas. 

35. Informa ainda que o veículo ofertado pela licitante foi o Etios Sedan XS-1.5 MT, cujo valor 
unitário é de R$ 49.350,00, e que o atual status do certame é “Comunicado o vencedor e expirado o 
prazo de interposição de recurso”. Por fim, informa que o processo não foi homologado e/ou adjudicado 

em atenção à suspensão cautelar determinada por esta Corte.  

36. O Contran, por sua vez, em resposta à diligência solicitada (peça 34), encaminhou Ofício 

2.134/2017, datado de 5/7/2017, informando: 

a) nos casos em que há aquisição de veículo “zero quilômetro” é necessário o emplacamento do 
veículo por parte da revenda não autorizada (em seu nome, com posterior transferência) ou o veículo 
terá seu primeiro registro nos órgãos de trânsito em nome da Administração Pública? 

Resposta: O veículo deverá ser registrado em nome da pessoa jurídica que consta da nota fiscal 
emitida pela fabricante/concessionária do veículo. Assim, esclarecemos que o veículo deverá ser 
emplacado e registrado pela revenda não autorizada junto ao órgão executivo de trânsito.  

b) o veículo “zero quilômetro” adquirido de revenda não autorizada poderia ser considerado como 
“de segundo dono”? 

Resposta: Sim.  

c) caso haja registro em nome da revenda não autorizada, o veículo deixa de ser “zero quilômetro” 
ou “novo”, apenas em razão do registro? 

Resposta: O simples fato de o veículo ser registrado em nome da revendedora não retira a 
característica de veículo “zero quilômetro”. Todavia, a partir do momento em que o veículo sai da 
fabricante/concessionária (ou revenda autorizada) deixa de ser um veículo novo. 

37. Diante dos esclarecimentos encaminhados pelo Contran, e resgatando a análise efetuada na 

instrução anterior (peça 30), replicada nos itens 9-21desta instrução, resta elucidada o cerne da questão, 
qual seja, saber se há necessidade de emplacamento por parte dos revendedores independentes. De 
acordo com o Contran, os veículos, objetos do certame, deverão ser emplacados e registrados pela 

revenda não autorizada junto ao órgão executivo de trânsito. 
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38. Dessa forma, os argumentos apresentados pelo Senac/SP possuem razoabilidade, no que 
concerne à impossibilidade de revenda não autorizada de veículos novos, pela prevalência da Lei 

6.729/1979 (Lei Ferrari), posto que, segundo seus art. 1º e 2º, veículos novos somente podem ser 
comercializados pelo produtor (fabricante) ou por concessionário (distribuidor). 

39. Também se deve considerar consonante com a lei, pois devidamente ratificado pelo Contran, 

que as empresas comerciantes de veículos ficariam caracterizadas como consumidores finais, uma vez 
que, por não serem concessionárias autorizadas, nem fabricantes, seriam obrigadas a registrar, licenciar 

e emplacar os veículos obtidos de fábricas/concessionárias autorizadas.  

40. Diante disso, de acordo com a Lei Ferrari, uma concessionária não autorizada, se 
eventualmente vencedora do certame em análise, estaria revendendo veículos seminovos, ou “de 

segundo dono”, mesmo que “zero quilômetro” ao Senac/SP, o que, definitivamente, não é o objeto 
buscado pela Concorrência 11.211/2017. 

41. Por fim, procede o argumento apresentado pela entidade, que o primeiro emplacamento 
somente pode se dar quando da aquisição de veículo junto ao fabricante ou lojas de revenda formalmente 
credenciadas pelos fabricantes, e que situações diferentes dessas implicam, necessariamente, em dizer 

que o emplacamento já não será de um veículo novo, mas seminovo. Nesse sentido, apontam os 
entendimentos apresentados como exemplos, da Comissão de Licitação do Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região (peça 19, p. 10-11), e o edital de pregão eletrônico 35/2016, do Tribunal Regiona l 
Federal da 5a região - TRF5 (peça 27, p. 7). 

42. Ante todo o apresentado, observa-se que os argumentos da jurisdicionada podem ser 

acolhidos e a ocorrência resta afastada. Dessa forma, propõe-se a revogação da cautelar concedida. 

43. Cumpre ressaltar que uma vez esclarecida a questão, entende-se escusada a diligência à 
empresa vencedora do certame, consoante determinação do Ministro Relator. 

CONCLUSÃO 

44. Observou-se que o Senac/SP foi capaz de elucidar as ocorrências identificadas inicialmente.  

45. Em vista de tais considerações, a medida cautelar em vigor, que suspendeu a Concorrência 
11211/2017 (peça 7), não se torna mais necessária, devendo ser revogada. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

46. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

 a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos 

nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, §1º, da Lei 8.666/1993 e no 
art. 103, § 1º, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 

 b) revogar a cautelar comunicada ao Plenário na Sessão de 3/5/2017 (peça 18); 

 c) arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, II, do Regimento Interno do TCU. 

 

Secex-RJ/DiLog, em 24 de julho de 2017. 
 

 
 

Assinado eletronicamente 

Romulo Noblat 

AuFC – Matr. 3496-7 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57820975.


