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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2194803-56.2017.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que são agravantes BRASIL KIRIN 
INDÚSTRIA DE BEBIDAS S/A e HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA, são 
agravados ATLÂNTICA NEWS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.(EM REC 
JUDIC) e MEDITERRÂNEA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM, em 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores DAISE 
FAJARDO NOGUEIRA JACOT (Presidente), MOURÃO NETO E MARCOS GOZZO.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017

DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº   : 13.095
AGRAVO Nº : 2194803-56.2017.8.26.0000 
COMARCA   : ITU  1ª VARA CÍVEL
AGRAVANTES: BRASIL KIRIN INDÚSTRIA DE BEBIDAS S.A. E OUTRA 
AGRAVADAS : ATLÂNTICA NEWS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 
            LTDA.(EM REC JUDIC) E OUTRA 
JUÍZA     : ANDREA LEME LUCHINI

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de 
Rescisão Contratual. Contratos de 
Distribuição. Pedido de tutela de urgência 
para a imediata rescisão do vínculo 
contratual mantido com as Distribuidoras 
demandadas. Indeferimento. INCONFORMISMO das 
demandantes deduzido no Recurso. REJEIÇÃO. 
Pedido de tutela de urgência que não 
comporta deferimento ante a não configuração 
dos requisitos do artigo 300 do CPC de 2015, 
principalmente ante o perigo de 
irreversibilidade dos efeitos da decisão 
além do risco de conflitância de decisões 
entre os Juízos da Ação de Rescisão 
Contratual e do Pedido de Recuperação 
Judicial e ainda do risco de ingresso 
precipitado no mérito da discussão. Questão 
controvertida que exige o desenvolvimento 
regular do contraditório, com a dilação 
probatória adequada. Decisão mantida. 
RECURSO NÃO PROVIDO.*

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto 

contra decisão nos autos da Ação Declaratória de Rescisão de Contratos de 

Revenda que a agravante move contra as Empresas agravadas, proferida pelo 

MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fls. 673/677.

A decisão agravada foi proferida no dia 29 de 

setembro de 2017.

Argumentam as agravantes, em resumo, que 

mantêm a relação contratual com as rés, ora agravadas, há vários anos, como 
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Distribuidoras do produto em causa na Região Nordeste do País, com 

exclusividade sobre a área geográfica; há notícia de que as Distribuidoras 

ingressaram com Pedido de Recuperação Judicial em curso na 4ª Vara Cível 

da Comarca de Olinda, PE, em cujos autos teria sido determinada a 

manutenção dos contratos de revenda; há previsão de cláusula de eleição do 

Foro da Comarca de Itu, neste Estado; o Juízo da Recuperação Judicial não 

tem competência para decidir questões referentes à relação contratual firmada 

entre as partes; a manutenção dos contratos em causa causará graves 

prejuízos às agravantes; há prova inequívoca do descumprimento dos 

Contratos de Revenda pelas rés, ora agravadas; necessitam da tutela de 

urgência para a imediata rescisão do vínculo contratual com as Distribuidoras 

demandadas  (fls. 1/37). 

O Recurso foi recebido sem o efeito suspensivo (fls. 

782/783) e, intimadas, as agravadas apresentaram contraminuta (fls. 

785/809).

Aberta a vista, a E. Procuradoria de Justiça de 

Interesses Difusos e Coletivos, por seu ilustre Representante, opinou em 

fundamentando Parecer pela manutenção da decisão agravada, com a rejeição 

do Recurso (fls. 881/887). 

Após, os autos voltaram conclusos para o exame do 

pedido recursal (fl. 888).

É o relatório.
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Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de 

Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação Declaratória de 

Rescisão de Contratos de Revenda que a agravante move contra as Empresas 

agravadas, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:

“Vistos.

1. Trata-se de ação ordinária movida por HNK BR Indústria de Bebidas Ltda 

em face de Mediterrânea Distribuidora de Bebidas Ltda, em Recuperação Judicial, e 

Atlântica News Distribuidora de Bebidas Ltda, em Recuperação Judicial. 

Consta da inicial que as partes mantém vinculo obrigacional há alguns anos, 

mediante contratos de revenda com exclusividade e outras avenças que foram 

celebrados e renovados ao longo do tempo, sendo que as requeridas atuam na região 

Nordeste do país. 

Em 2015, as requeridas ingressaram com pedido de recuperação judicial, que 

tramita perante a E. 4ª Vara Cível da Comarca de Olinda PE. 

As requeridas pleitearam ao Juízo da Recuperação Judicial a manutenção dos 

contratos de revenda existentes entre as partes, sendo que o r. juízo entendeu pelo 

deferimento do pedido, obrigando a ora autora, HNK, a manter os contratos de 

revenda com exclusividade, compulsoriamente, até ulterior deliberação do juízo 

recuperacional.

Em face de tais decisões, a autora interpôs agravo que ainda está pendente de 

julgamento.

A requerente sustenta que as rés vêm descumprindo várias cláusulas 

contratuais, notadamente com a venda para regiões não autorizadas que seriam de 

exclusividade de outras empresas parceiras da autora. Alega, ainda, que as 

requeridas têm praticado valores em discrepância com os permitidos e relatados e 

incidiram em diversas irregularidades que desgastaram a relação entre as partes e 

impedem a continuidade dos contratos.

Por conta da perda da confiança recíproca, pretende a HNK a rescisão dos 

contratos de revenda exclusiva celebrados com Mediterrânea e Atlântica News, por 

justo motivo dado pelas demandadas.

Requereu a concessão de tutela de urgência para que, no prazo de 90 

(noventa) dias, sejam os contratos de revenda considerados rescindidos, 
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determinando-se a suspensão do fornecimento dos produtos pela HNK às rés, sendo 

que, dentro do prazo estipulado, os contratos deverão ser cumpridos em seus exatos 

termos.

É o breve relatório.

Decido.

Por ora, reputo ausentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela 

guerreada (art. 300, do CPC).

Com efeito, verifico, de início, que a questão relativa à continuidade e 

manutenção dos contratos, como consta da própria inicial, foi apreciada pelo MM. 

Juízo da Recuperação Judicial, por meio de decisão que pende de julgamento em 

grau de recurso, pelo E. Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Demais disso, verifico das cópias extraídas dos autos da Recuperação Judicial 

que os fatos aqui noticiados, quanto às infrações que as requeridas, supostamente, 

vêm cometendo no curso dos contratos de revenda, já foram, igualmente, noticiados 

pela autora nos autos da Recuperação Judicial, em que foram apreciados pelo Juízo 

da Recuperação.

Ao que tudo indica, a autora repete as informações já lançadas, sem que a 

questão atinente à competência daquele Juízo bem como aquelas relativas às 

infrações contratuais tenham sido apreciadas pelo Tribunal de Pernambuco.

Bem por isso, eventual decisão aqui proferida, ao menos em fase de cognição 

sumaria, correria o risco de contradizer, frontalmente, as decisões já lançadas pelo 

MM. Juízo de Olinda, por onde se processa a Recuperação Judicial.

Demais disso, a despeito da vasta gama de documentos juntados, os fatos 

relatados demandam melhor apuração, mediante colheita de provas e oitiva da parte 

contrária.

Os fatos que embasam o pedido de rescisão por justa causa, a despeito dos 

documentos que os instruem, admitem contraprova. Ademais, não se olvide do reflexo 

financeiro da medida pretendida pela autora sobre a atividade das empresas em 

recuperação.

De rigor, outrossim, que seja expedido ofício ao MM. Juízo da Recuperação 

Judicial a fim de comunicar-lhe a respeito da existência da presente demanda, 

encaminhando-lhe cópia da petição inicial e da presente decisão.

Enfim, pelo exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.

As demais questões, inclusive da competência, serão apreciadas após a 

manifestação da parte contrária, cabendo à autora manter este Juízo informado a 
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respeito das decisões proferidas, no que diz respeito ao objeto desta demanda, pelo 

juízo da Recuperação Judicial, incluídas as decididas em grau de recurso.

2. Tendo em vista o teor da presente decisão, determino a retirada da tarja 

indicativa de tramitação de urgência.

3. Designo audiência de conciliação para o dia 12 de março pf, as 14h30min. 

A audiência será realizada no Núcleo de Conciliação e Solução de Conflitos na Rua 

Luiz Bolognesi, s/n, Bairro Brasil, CEP 13301-900, Itu-SP.

4. Cite-se e intime-se a parte ré, com urgência, da presente decisão. O prazo 

para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da 

audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada 

de senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras 

fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC fica vedado o exercício da faculdade 

prevista no artigo 340 do CPC.

Fiquem as parte cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência 

injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados.

5. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II - havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões 

incidentais; III em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).

6. Decorrido o prazo da réplica, intimem-se as partes para que especifiquem 

no prazo comum de cinco dias as provas que efetivamente pretendem produzir, 

justificando seu alcance e pertinência, sob pena de indeferimento.

7. Oficie-se ao juízo da recuperação judicial informando acerca da 

distribuição da presente demanda.” (“sic”, fls. 673/677).
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Malgrado o inconformismo das agravantes, a r. 

decisão agravada deve mesmo ser mantida. 

Ressalta-se inicialmente que em sede de Agravo de 

Instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de tutela de 

urgência, cabe tão-somente o exame dos requisitos ensejadores da medida, 

sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 

Impõe-se observar que o artigo 300 do Código de 

Processo Civil de 2015 possibilita ao Magistrado, a requerimento da parte, 

antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida, mas desde que 

presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.  

Consoante já adiantado por esta Relatora no 

despacho de recebimento do Recurso, há notícia de que as partes mantêm 

Contratos de Distribuição de Bebidas há vários anos, figurando as agravadas 

como Distribuidoras do produto na Região Nordeste do País, com 

exclusividade sobre a área geográfica, havendo ainda notícia de que as 

Distribuidoras ingressaram com pedido de Recuperação Judicial em trâmite 

na 4ª Vara Cível da Comarca de Olinda, no Estado do Pernambuco, em cujos 

autos o r. Juízo teria determinado a manutenção dos Contratos de Revenda 

invocando o princípio da preservação da empresa e, conquanto resistida essa 

decisão por meio de Agravo de Instrumento, não se sabe ainda se o Recurso 

foi julgado. 

Ainda conforme já observado por esta Relatora, a 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Agravo de Instrumento nº 2194803-56.2017.8.26.0000 - Itu - VOTO Nº 13095 - AOT

pretensão objeto da tutela de urgência foi afastada pelo r. Juízo de origem, 

ante o risco de contradição frontal entre o Juízo da Ação de Rescisão 

Contratual e o da Recuperação Judicial, além da necessidade de melhor 

apuração e também da garantia da contraprova, ante a vasta gama de 

documentos juntados com a inicial da Ação de Rescisão (v. fls. 598/601).  

Os fatos relatados pelas agravantes demandam 

efetivamente melhor apuração com o estabelecimento do contraditório 

regular, a despeito da farta gama de documentos constantes dos autos, 

consoante observado pelo E. Procurador de Justiça Cível no r. Parecer de fls. 

881/887.

Embora a insistência das agravantes, o 

indeferimento do pedido de tutela de urgência deve ser mantido, ante o risco 

já acenado de conflitância de decisões entre os Juízos da Ação de Rescisão 

Contratual e do Pedido de Recuperação Judicial, além ainda do risco de 

julgamento precipitado da controvérsia objeto da Ação. 

Assim, considerando que o caso dos autos está a 

exigir mesmo o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação 

probatória adequada, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

A propósito, eis a Jurisprudência:

 
2155999-19.2017.8.26.0000    
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Alexandre Coelho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/10/2017
Data de publicação: 10/10/2017
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Data de registro: 10/10/2017
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO  COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE 
IMÓVEL  TUTELA DE URGÊNCIA  RESCISÃO DO CONTRATO A PEDIDO DA 
EMPRESA ALIENANTE  Probabilidade do direito não evidenciada  Notificação enviada 
aos adquirentes acerca dos valores em atraso  Prova insuficiente que justifique a rescisão 
contratual inaudita altera pars  Adquirentes que juntam, em contraminuta, cópias de e-mails 
trocados entre as partes, contendo propostas e tratativas quanto ao pagamento das parcelas 
em atraso - Matéria que recomenda uma análise mais aprofundada mediante contraditório e 
dilação probatória  Irreversibilidade da medida  Indeferimento da tutela de urgência 
mantido  NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

 
2054235-87.2017.8.26.0000    
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Francisco Giaquinto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/07/2017
Data de publicação: 21/07/2017
Data de registro: 21/07/2017
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO  Declaratória c/c indenização  Tutela provisória 
de urgência  Pretendida a rescisão dos contratos - Ausência dos requisitos autorizadores  
Risco de dano irreparável não demonstrado  Perigo de irreversibilidade dos efeitos da 
decisão - Inteligência do art. 300 do NCPC  Decisão mantida  Recurso negado.*

 
2038630-04.2017.8.26.0000    
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Franquia
Relator(a): Cesar Ciampolini
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 21/06/2017
Data de publicação: 21/06/2017
Data de registro: 21/06/2017
Ementa: Ação cominatória. Contrato de franquia. Decisão que deferiu tutela de urgência 
requerida pela autora, determinado que a ré abstenha-se de atuar em ramo semelhante ao 
explorado pela franquia. Agravo de instrumento da ré. Existência de dúvidas a respeito da 
culpa da franqueadora na rescisão do contrato de franquia. Indícios de mora no 
cumprimento de suas obrigações contratuais e de presença de informações imprecisas na 
circular de oferta de franquia. Agravante que adotou identidade visual, marca e métodos 
distintos da franqueada, diminuindo o risco de prejuízos resultantes de eventual concorrência 
desleal. Irreversibilidade da medida pleiteada pela agravada. Questões que devem ser melhor 
examinadas com a regular instrução do processo. Reforma da decisão agravada. Agravo de 
instrumento provido.

Impõe-se, pois, a manutenção da r. decisão agravada 

pelos próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto, nega-se provimento ao 

Recurso.
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DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
                          Relatora
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