
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO 
A r^/\r>T^ X /-\ ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÂTICA 
ALUKUAU REGISTRADO(A) SOB N° 

'02534184* 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Apelação n° 7330866-0, da Comarca de Sorocaba, em que é 
Apelante Moto Honda da Amazônia Ltda e outro, sendo 
Apelado Os Mesmos: 

ACORDAM, em 12a Câmara Direito -
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a 
seguinte decisão: " Por maioria de votos, deram provimento ao 
recurso da ré e julgaram prejudicado o recurso da autora, contra 
o voto do Exmo. Sr. 3 o Juiz, que negava provimento e declara 
voto.", de conformidade com o relatório e voto do Relator, que 
integram este acórdão. 

Participaram do julgamento os(as) 
Desembargadores (as) Rui Cascaldi, Rebello Pinho e Ribeiro de 
Souza. Presidência do(a) Desembargador(a) Rebello Pinho. 

São Paulo, 29 de julho de 2009. 

IÍÀXÀXULAMM 
x Rui Cascaldi 

Relator 

Ribeif o de S 
3o Etes. (com declaração 

voto em separado) 
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VOTO N°: 14771 
APEL.N0: 7.330.866-0 
COMARCA: SOROCABA 
APTE. : MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA E INTERMOTOS COMÉRCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 
APDO. : OS MESMOS 

* CONTRATO - Concessão para a distribuição de veículos automotores, 
peças e serviços - Pacto por tempo indeterminado - Rescisão pela 
concedente - Possibilidade, ainda que imotivada - Prevalência do 
princípio da autonomia da vontade - Hipótese legalmente prevista - Art. 
22, § 2°, da Lei n° 6.729/79 que regula a relação "sub judice" - Infração 
contratual que, acaso existente, se resolve em indenização - Ruptura do 
contrato mantida - Recurso da ré provido, por maioria. 

PETIÇÃO INICIAL - Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c.c. 
pedidos alternativos de indenização - Peça que não traz a causa de pedir 
dos pedidos alternativos, ou seja, os fatos que produziriam o efeito 
jurídico pretendido - Inépcia parcial caracterizada - Reconhecimento de 
ofício - Pedidos alternativos julgados extintos, sem resolução do mérito -
Recurso da autora prejudicado.* 

Trata-se de apelações de sentença, cujo 
relatório se adota, que julgou parcialmente procedentes os 
pedidos formulados pela autora, Intermotos Comércio, 
Importação e Exportação de Veículos Ltda, na ação de 
nulificação de ato jurídico c.c. indenização em danos 
materiais e morais, apenas para declarar nula a rescisão do 
contrato de concessão para a distribuição de motocicletas 
mantido com ré, Moto Honda da Amazônia Ltda, determinando a 
volta do "status guo ante", com o restabelecimento do 
sistema "Internet Honda System" (IHS), do regular 
fornecimento de motocicletas, peças e serviços, com o 
costumeiro sistema de faturamento (pagamento de 13 dias 
após faturamento, prazo de entrega de 13 dias e divisão do 
pedido de forma quadrissemanal, de modo a evitar 
concentração de faturamento e estoque), bem como para 
determinar à requerida que veicule no periódico "Cruzeiro 
do Sul" e com igual destaque, comunicado à praça 
desmentindo o anterior, informando ao público em geral que 
a autora, por decisão judicial, continua representando a 
marca Honda, estando autorizada a revender esses produtos e 
a prestar assistência técnica, não podendo a requerida 
impedir o uso da marca pela autora, tudo no prazo de 5 
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dias, contados de específica notificação, sob pena de multa 
diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidente a partir 
do 6 ° dia, além de condenar a requerida ao pagamento de 
indenização a título de danos morais no valor de R$ 
415.000,00, com juros de 1% ao mês e correção monetária 
pelos índices divulgados por este Tribunal, a partir da 
publicação da sentença em cartório, além das custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do 
valor da condenação, prejudicado o exame dos pedidos 
subsidiários formulados pela autora, cujo pressuposto era a 
manutenção da perda da concessão. 

Inconformadas, recorrem ambas as partes. 
Sustenta a ré ser inadmissível o 

restabelecimento do contrato de concessão depois de ter 
refeito o seu planejamento em função do encerramento das 
atividades da autora, do qual cientificou os consumidores, 
tendo, inclusive, nomeado nova concessionária na cidade de 
Sorocaba, que já se encontra em operação, ou seja, depois 
de ter consolidado relações jurídicas importantes que 
afetam terceiros em grande número; que a convenção da 
categoria econômica aplicada pelo juiz sentenciante para 
disciplinar as penalidades gradativas que deveriam preceder 
a resolução do contrato regulamenta as relações entre 
fabricantes e concessionários de veículos de quatro rodas, 
diferente da discutida nestes autos, que envolvem veículos 
de duas rodas, disciplinada por convenção diversa, a das 
categorias econômicas dos produtores e da categoria 
econômica dos distribuidores de veículos automotores de via 
terrestre, definidos como motonetas, motocicletas, 
triciclos, quadriciclos e policiclos, firmada entre a 
Abraciclo e a Fenabrave, em 18 maio de 1987, sendo que esta 
não disciplina a questão da aplicação das penalidades que 
precedem a rescisão por justo motivo, reservada às 
convenções de marca, conforme disposto na Lei n° 6.729/79, 
inexistente, no caso, razão pela qual o referido 
pressuposto para rescisão do contrato não pode ser exigido. 
Do outro lado, alega que isso não pode impedir a rescisão 
por justo motivo, modalidade resilitória comum a todas as 
espécies de contrato, principalmente nas hipóteses em que a 
gravidade de um determinado ato torna insustentável a 
manutenção do liame contratual, como no caso, em que a 
autora vinha passando por problemas financeiros e 
operacionais, o que motivou o seu endividamento, 
utilizando-se de práticas comerciais reprováveis e adotando 
postura agressiva e intransigente, recusandcKse â  
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formalizar um contrato escrito, rompendo a "affectio 
contractus" entre as partes. Advoga que, mesmo sendo 
inexigível, aplicou sanções à autora antes da rescisão, 
bloqueou os seus faturamentos e a advertiu que o não 
pagamento dos valores devidos ensejaria o envio de títulos 
para protesto. Continua, alegando que ainda que não se 
reconheça a validade da rescisão por justo motivo, o 
contrato mantido entre as partes não poderá subsistir sem a 
sua vontade, pois vige no direito pátrio o princípio da 
autonomia privada e da livre pactuação, podendo ser 
rescindido a qualquer tempo, eis que não estabelecido prazo 
para sua duração. Opõe-se à sua condenação ao pagamento de 
indenização por dano moral, que considera não ter ocorrido. 
Pleiteia, alternativamente, o reconhecimento da rescisão 
imotivada do contrato, convertendo-a em indenização, uma 
vez que jã teve o cuidado de conceder â autora aviso prévio 
de 12 0 dias, conforme previsto na Lei n° 6.729/79, bem como 
a redução dos honorários advocatícios ao mínimo legal, caso 
não reconhecida a sucumbência recíproca das partes. 

A autora, por sua vez, pretende seja 
majorada a indenização por danos morais, ao argumento de 
que a sua honra objetiva foi "m o r t a l m e n t e maculada" pela 
ré, que encomendou a publicação de matéria em jornal de 
maior circulação na cidade de Sorocaba e região, noticiando 
a rescisão do contrato de concessão até então mantido entre 
as partes e pedindo aos consumidores que procurassem outras 
concessionárias na cidade e região e, posteriormente, fez 
veicular a notícia da nomeação da concessionária de Caiuãs 
em substituição. Sustenta, ainda, que o valor arbitrado não 
tem o condão de punir o ofensor, nem ressarcir os danos por 
ela suportados. 

É o relatório. 

A autora propôs a presente "ação de 
nulíficação de ato jurídico c/c indenização em danos 
materiais e morais", aduzindo que mantinha vínculo verbal 
de concessão com a ré. Moto Honda da Amazônia Ltda, por 
quase 3 0 anos, período durante o qual teria sempre cumprido 
suas obrigações, tendo atingido, inclusive, a 10a posição 
no volume de vendas. 

Alega que, desde o ano de 2004, a ré vem 
tentando obter a sua assinatura em um contrato escrito, 
fato que deu ensejo a uma "interpelação judicial" por parta, 
da ASSOHONDA {Associação dos Concessionários HoniiacT, 
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processo em trâmite perante a 30a Vara Cível da Comarca da 
Capital, onde foi concedida, em 04 de outubro de 2005, 
tutela antecipada para que a ora apelada se abstivesse de 
exigir de suas concessionárias a celebração do referido 
contrato, sob pena de multa diária, o que revela uma certa 
incoerência da parte da autora, na medida em que, se tinha 
interesse na manutenção da concessão, deveria ter assinado 
o contrato proposto, discutindo e negociando os seus 
termos. 

Enfim, continua a narrar a autora, que a 
partir dessa ação judicial a apelada passou a lhe enviar 
uma maior quantidade de motocicletas do que a de costume, 
cujo excesso não tinha como ser vendido, causando a 
inadimplência de alguns títulos, que acabaram sendo 
protestados apesar de a apelada ter concordado em recebê-
los parceladamente, tudo como forma de pressão para 
rescindir o contrato, como feito. Tudo, alegações que não 
restaram provadas, afinal, as vendas cabiam ser realizadas 
pela autora, não cabendo, em princípio, o seu insucesso à 
responsabilidade da ré. 

O escopo da ação proposta pela autora é a 
manutenção do contrato com a ré, contrato que de início 
rejeitou, ao argumento de que a ruptura ocorreu sem 
observância da Lei Renato Ferrari, pretendendo, assim, o 
restabelecimento do fornecimento de motocicletas, peças e 
serviços de conformidade com seus pedidos e nas condições 
até então praticadas, o que revela em si uma contradição na 
medida em que se o fornecimento deve guardar observância ao 
pedido pela autora, não deve observar as condições 
praticadas (o costume entre as partes). 

Acresça-se que a autora pleiteia, ainda, a 
veiculação de comunicado â praça sobre a manutenção da 
concessão no mesmo periódico em que veiculada a notícia da 
rescisão e proibição de nomeação de novas concessionárias 
na mesma área de sua autuação e, subsidiariamente, a 
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos 
morais em proporção não inferior a 20 vezes o valor médio 
mensal do seu faturamento, no importe de R$ 69.786.107,00, 
de lucros cessantes no importe de R$ 26.663.506,00, de 
indenização pelos gastos com propaganda da marca, no valor 
de R$ 2.000.000,00, da indenização prevista no inciso I do 
art. 24 da Lei n° 6.729/79 (reaquisição do estoque) , 
apurada em R$ 662.036,00 e o valor gasto com a rescisão de 
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todos os contratos de trabalho de seus funcionários, 
apurado em R$ 361.000,00. 

Ainda que a autora tenha mantido um 
relacionamento de sucesso com a ré, conforme alega, se uma 
das partes manifestou o desejo de romper o contrato, ainda 
que ímotivadamente, não pode ser obrigada a mantê-lo, sob 
pena de ferir o principio da autonomia da vontade. A 
resilição unilateral e imotivada é, inclusive, prevista na 
Lei Renato Ferrari {art. 22, § 2o), invocada pela autora e 
que rege a relação entre as partes. 

É certo que essa lei prevê certas 
formalidades para a ruptura unilateral do contrato, cuja 
inobservância, no entanto, não impede a sua resilição, mas 
apenas implica no ressarcimento das perdas e danos daí 
decorrentes. 

Nesse sentido, o entendimento do C. Superior 
Tribunal de Justiça: 

nCIVIL E PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO 
COMERCIAL. LEI N° 6.729/79. RESCISÃO DE CONTRATO. 
LIMINAR PARA CONTINUIDADE DA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE 
PRESSUPOSTO. É princípio básico do direito contratual 
de relações continuativas que nenhum vínculo é 
eterno, não podendo nem mesmo o Poder Judiciário 
impor a sua continuidade quando uma das partes já 
manifestou a sua vontade de nela não mais prosseguir, 
sendo certo que, eventualmente caracterizado o abuso 
da rescisão, por isso responderá quem o tiver 
praticado, mas tudo será resolvido no plano 
indenizatório. Ausência do fumus boni júris, 
pressuposto indispensável para concessão de liminar. 
Recurso conhecido e provido." (REsp 534105/MT, Rei. 
Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 
16/09/2003, DJ 19/12/2003 p. 487). 

"PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. MEDIDA 
LIMINAR. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATO. Medida 
liminar, garantindo a continuidade de contrato já 
denunciado por uma das partes, ao fundamento de que a 
resilição deixou de observar as formalidades nele 
previstas para esse efeito. Infração contratual que -
acaso existente - se resolve em indenização por 
perdas e danos, não justificando a manutenção do 
contrato contra a vontade de uma das partes. Recurso 
especial conhecido e provido." (REsp 200856/SE, Rei. 
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Ministro WALDEMAR ZVEITER, Rei. p/ Acórdão Ministro 
ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 
15/02/2001, DJ 04/06/2001 p. 169, REPDJ 17/12/2004 p. 
512) . 

Rejeitado o pedido principal de nulídade da 
ruptura do contrato de concessão, passa-se à apreciação dos 
pedidos de indenizações formulados pela autora. 

Quanto a estes, verifica-se que a inicial 
não menciona a causa de pedir, os fatos que produziriam o 
efeito jurídico pretendido, ou seja, que caracterizariam a 
culpa da ré pela rescisão. 

Limita-se a autora a pedir as indenizações 
previstas na Lei n° 6.729/79, aplicável à concessão 
comercial entre produtores e distribuidores de veículos 
automotores de via terrestre no caso de rescisão de 
contrato de prazo indeterminado motivada pelo concedente, 
mas, sem narrar os fatos que dariam ensejo à sua aplicação, 
ou ainda, os mencionando genericamente, como no caso do 
pedido de indenização por danos morais, em que a autora os 
fundamenta na ™incrível proporção que as atitudes da ré 
atingiram na esfera empresarial da Intermotos e os 
comentários desaírosos que se espalharam pela cidade" (fls. 
09). A autora não informou, na inicial, nem mesmo quais 
foram essas atitudes e comentários, o que só foi 
esclarecido nas suas razões de apelação. 

Ou seja, a inicial é parcialmente inepta, já 
que pelos seus termos não é possível chegar a uma definição 
sobre a pretensão alternativa da autora. 

Diante do exposto, por maioria, DÁ-SE 
PROVIMENTO ao recurso da ré para julgar improcedente o 
pedido declaratório de nulidade da rescisão do contrato de 
concessão formulado pela autora e, de ofício, JULGAM-SE 
EXTINTOS, sem resolução de mérito, os pedidos alternativos 
de indenização por esta formulados, reconhecida a inépcia 
da inicial com relação aos mesmos, PREJUDICADO o recurso 
por ela interposto, invertida a sucumbência, passando os 
honorários advocatícios a incidir sobre o valor da causa, 
de forma a atender o disposto no § 4° do art. 2 0 do Código 
de Processo Civil, contra o voto do Exmo. Sr. 3o Juiz, que 
negava provimento e declara voto. 

< : £ ^ ^ 
1 RUI RUI CASCALDI 

Relator 
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DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO 

APELAÇÃO N° 7.330.866-0 

COMARCA DE SOROCABA 

VOTO : 17379 
APTES. : MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA e INTERMOTOS COMERCIO, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. 
APDOS. : OS MESMOS 

Ouso divergir da douta maioria. 

Após exame do processado em especial da inicial, 
contestação, documentos encartados e sentença, infiro haver a 
nulidade do ato jurídico, constante da notificação premonitória 
(documento da folha 87), encetada pela ré à autora, da rescisão 
unilateral da avença então firmada verbamente entre ambas, ante 
olvido de formalidade legal relativa à aplicação de penalidades 
administrativas definidas no artigo 22, parágrafo Io, da Lei 
Renato Ferrari, aplicável ao caso em comento e assim admitida 
pelas contendoras. 

A inicial tem como pedido principal e suas 
respectivas conseqüências a declaração da anulação do referido 
ato jurídico, nos moldes dos artigos 104, inciso III e 166, 
inciso V, ambos do Código Civil, cumulado também pedido de 
indenização por dano moral e, caso não atendidos, pedidos 
sucessivos conforme elenco nela exposto. 

E do exame da sentença dessumo que a matéria em 
testilha foi examinada de forma exaustiva, concluindo pela 
ausência de formalidade necessária e essencial para a validade 
do ato jurídico ("cancelamento da concessão"-sic, folha 87) e 
isto porque não houve aplicação das penalidades prévias 
definidas nas convenções, quer da ANFAVEA e ABRAVE (documento 
das folhas 104 a 141 elaborada em 16 de dezembro de 1.983) , 
quer da ABRACICLO e ABRAVE (documento de folhas 745 a 757, 
havida em 18 de maio de 1.987) como ainda da CONVENÇÃO DA MARCA 
HONDA em que MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. e ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES HONDA-ASSOHONDA são respectivas 
contratantes (documento de folhas 971 a 986, de 06 de outubro 
de 1.999). 

Nestas contratações em que representantes das 
montadoras e das conce^slConMiaís firmaram regras a serem 
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observadas nas relações comerciais definidas na Lei Renato 
Ferrari, de forma iniludível, restou pactuada a observação do 
ditame do parágrafo primeiro do artigo 22 desta lei de fixação 
do regime das penalidades gradativas. 

É o que esta definido, respectivamente, às 
folhas 133, 755 e 980 do processo, ressaltando-se que a ré, na 
sua manifestação das folhas 1.4 64 e 1.466, ratifica quanto se 
aplicar às partes a convenção tratada nos documentos das folhas 
742 a 757, vale dizer, a firmada entre ABRACICLO e ABRAVE. 

Constitui o necessário para fundamentar e 
referendar a postulação contida na inicial de nulidade do ato 
jurídico por relegação de formalidade legal (artigos 104, 
inciso III e 166, inciso V, ambos do Código Civil, combinados 
com artigos 19, inciso XV e 22, § Io, da Lei 6.729/79). 

Em decorrência, desprovejo o recurso da ré, 
mantendo os termos da sentença de procedência parcial da lide, 
mantidos, inclusive, ônus da sucumbência, porque fixados os 
honorários conforme parâmetros do artigo 20, § § 3o e 4o do 
estatuto processual e ainda nos termos da Súmula n° 326 do STJ, 
incidentes sobre o montante da indenização a título de danos 
morais. 

E, quanto a estes, entendo terem sido fixados 
com parcimônia para o caso em debate, devendo a ré solver a 
quantia de R$ 415.000,00, considerando sua nefasta conduta era 
proceder ao cancelamento da concessão de forma açodada com as 
conseqüências, dentre varias, da proibição do uso da logomarca 
"Honda" como ainda da publicidade feita em periódico (documento 
da folha 96) , tudo em detrimento da atividade comercial da 
autora, cuja sua imagem restou conspurcada. 

Daí porque, mantenho este valor, já atendidos 
também os requisitos do binômio necessidade-possibilidade, 
sendo negado provimento ao recurso da autora-
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