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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1104770-33.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
COMERCIAL DE MOTOCICLETAS E PEÇAS OÁSIS LTDA, é apelado SUAPE 
MOTOS LTDA.

ACORDAM, em 28ª 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 DIMAS 
RUBENS FONSECA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE 
MARCONDES CESAR.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018

GILSON DELGADO MIRANDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação n. 1104770-33.2014.8.26.0100

2/6

6ª Vara Cível do Foro Central da Capital

Apelação n. 1104770-33.2014.8.26.0100

Apelante: Comercial de Motocicletas e Peças Oásis Ltda.

Apelada: Suape Motos Ltda.

Voto n. 13.197

CONCESSÃO COMERCIAL. Autora cobra 

multas aplicadas administrativamente à ré e 

revertidas em seu favor, por suposta 

violação à Lei n. 6.729/79 e infração às 

normas estabelecidas na Convenção da 

Marca. Vendas de motocicletas realizadas 

pela ré a consumidores residentes na área 

de atuação da concessionária autora. 

Inexistência de conduta ativa da ré na 

comercialização do veículo. Concorrência 

predatória e invasão de área não 

caracterizadas. Precedentes do STJ. 

Sentença de improcedência mantida. Recurso 

não provido.

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto 

para impugnar a r. sentença de fls. 289/293, cujo relatório adoto, 

proferida pela juíza da 6ª Vara Cível do Foro Central da Capital, Dra. 

Lúcia Caninéo Campanhã, que julgou improcedente o pedido inicial.

Segundo a recorrente, autora, a sentença deve 

ser reformada, em síntese, porque a ré efetuou vendas fora do limite 

demarcado e invadiu sua área de atuação, violando a Lei n. 6.729/79 e a 

Convenção da Marca. Sustenta que faz jus ao recebimento das multas 

aplicadas pelo órgão administrativo, ainda que a ré não tenha adotado 

postura ativa nas vendas que realizou a consumidores residentes em área 

de atuação alheia.

Recurso tempestivo, preparado (fls. 315/316) e 

respondido (fls. 320/329).
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Esse é o relatório.

Aplica-se ao caso o Novo Código de Processo 

Civil, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3 do Superior Tribunal 

de Justiça: “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 

(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) 

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do 

novo CPC”.

O recurso não merece provimento.

Não se discute que as partes são 

concessionárias de motocicletas da marca Honda, cada qual possuindo 

áreas de atuação bem demarcadas: enquanto a da autora está limitada à 

cidade de Paulo Afonso-BA e municípios vizinhos, a da ré abrange a 

cidade de Cabo de Santo Agostinho-PE e arredores.

Narra a petição inicial que a ré violou o 

disposto no artigo 5º, § 2º, da Lei n. 6.729/79 e afrontou as disposições 

previstas na Convenção da Marca, pois restou suficientemente 

comprovado que ela extrapolou sua área de atuação, tanto que, 

denunciada ao Conselho Arbitral (órgão administrativo criado pela 

montadora e pela associação dos distribuidores para julgamento de 

infrações), foi condenada ao pagamento de multas no montante de R$ 

5.294,00, valor que a autora ora pretende o recebimento já que 

revertidas em seu favor.

Sem razão, contudo.

De fato, não obstante as sucessivas 

condenações da ré pelas Câmaras do Conselho Arbitral da Associação 

Brasileira dos Distribuidores Honda (ver fls. 53/65), os elementos 

coligidos nos autos não autorizam chancelar as penalidades que lhe foram 

aplicadas administrativamente, especialmente considerando que não 

restou caracterizada a invasão indevida de área.

De um lado, ao contrário do que pretende 

canalizar a autora, não houve violação à Lei Ferrari. Com efeito, a 

jurisprudência nacional já há muito tempo consolidou o entendimento de 

que “a proibição contida no art. 5º da Lei n. 6.729/79, a vedar a 
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concessionária a operar em outras áreas, pressupõe postura ativa. 

Diz respeito ao estabelecimento de filial, agência ou escritório de 

vendas fora dos limites da área demarcada, ou a manutenção, além 

desta, de representantes comerciais, sob qualquer forma, assim 

como ao envio de vendedores ao setor de outra igual, a fim de 

ofertar seus veículos, não constituindo vedação a simples venda da 

mercadoria a consumidor domiciliado além dos limites fixados que 

procura a concessionária em sua base de comercialização” [grifei] 

(STJ, REsp n. 3.836-MG, 4ª Turma, j. 18-12-1990, rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira).

Em outras palavras, “mesmo antes do advento 

da Lei n. 8.132/90, o Superior Tribunal de Justiça exigia, para que 

fosse civilmente atribuída responsabilidade à concessionária, por 

infringência ao art. 5º da Lei n. 6.729/79, que houvesse ela atuado 

ativamente no oferecimento e venda do veículo” [grifei] (STJ, REsp n. 

100.752-SP, 4ª Turma, j. 16-08-2005, rel. Min. Aldir Passarinho Junior).

E, como não poderia deixar de ser, assim 

também tem decidido esta Corte: 1) TJSP, Apelação n. 

0123569-15.2012.8.26.0100, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 

31-03-2016, rel. Des. Vianna Cotrim; 2) TJSP, Apelação n. 

0116822-54.2009.8.26.0100, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 

1º-09-2014, rel. Des. Sá Duarte; e 3) TJSP, Apelação n. 

0090588-83.2005.8.26.0000, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 

1º-02-2012, rel. Des. Renato Sartorelli.

De outro, nem se diga que as multas aplicadas 

pelo Conselho Arbitral seriam exigíveis por infração à Convenção da 

Marca.

Realmente, não se desconhece que a Terceira 

Convenção Parcial e Provisória da Marca Honda, estabelece em seu artigo 

1º, que “a Concessionária obriga-se à comercialização de veículos 

automotores e componentes, bem assim a prestação dos serviços 

inerentes aos mesmos, exclusivamente dentro de sua área 

demarcada”. Todavia, o parágrafo único desse mesmo dispositivo 

preconiza que “excetuam-se do disposto neste artigo a 

comercialização efetuada ao adquirente que, espontaneamente, 

procurar o estabelecimento da Concessionária e a venda de produtos 
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para Concessionária da Marca sediada em outra área demarcada” 

[grifei] (fls. 42).

Veja-se que, pela leitura de seu artigo 1º, a 

própria convenção pressupõe que, para caracterização da infração, é 

necessário uma postura ativa da concessionária na venda realizada a 

consumidores de área de atuação alheia.

Nessa quadra, consoante bem ponderou o juízo 

de primeiro grau, como a autora não demonstrou que as vendas 

impugnadas foram realizadas por iniciativa ou alguma outra conduta ativa 

da ré, força reconhecer que ela não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe era imposto pelo artigo 373, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.

Como é cediço, o “ônus da prova é 'o encargo, 

atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a 

ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a 

serem proferidas no processo'. [...] ao ônus de afirmar fatos segue-

se esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas não 

serem consideradas verdadeiras. [...] assim também fato alegado e 

não demonstrado equivale a fato inexistente ('allegatio et non 

probatio quase non allegatio')” (Cândido Rangel Dinamarco, 

“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. III, 6ª edição, São Paulo, 

Malheiros, 2009, p.70).

De mais a mais, se não se discute que, no 

processo, a vontade concreta da lei só se afirma em prol de uma das 

partes  se e quando demonstrado ficar que os fatos, de onde promanam 

os efeitos jurídicos pretendidos, são verdadeiros , claro está também 

que, não comprovados tais fatos, advirá para o interessado, em lugar da 

vitória, a sucumbência e o não reconhecimento do direito pleiteado (José 

Frederico Marques, “Manual de direito processual civil”, 8ª edição, 

Saraiva, São Paulo, 1985, vol. 2, p. 193).

Com efeito, a necessidade de provar para 

vencer, diz Wilhelm Kisch, tem o nome de ônus da prova. Não se trata de 

um direito ou de uma obrigação e sim de um ônus, uma vez que a parte a 

quem incumbe fazer a prova do fato suportará as consequências e 
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prejuízos da sua falta e omissão (“Elementos de derecho procesal civil”, 

1940, p. 205; 'apud' José Frederico Marques, 'ob. cit.', p. 193).

À vista dessas considerações, a sentença está 

correta e, por isso, será mantida por suas próprias e bem lançadas 

razões. Considerando o serviço adicional realizado em grau recursal e 

mantido o critério de arbitramento adotado pelo juízo de primeiro grau, 

majoro a verba honorária para 12% do valor da causa, nos termos do 

artigo 85, § 11, do NCPC.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

GILSON MIRANDA

Relator

Assinatura Eletrônica


		2018-02-28T05:58:57+0000
	Not specified




