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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0197507-48.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BIZZO 
MOTOS LTDA, são apelados BRAMONT MONTADORA INDUSTRIAL E 
COMERCIAL DE VEÍCULOS S/A e GARINNI MOTORS INDUSTRIA DE VEÍCULOS 
LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª 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 Desembargadores JACOB VALENTE 
(Presidente sem voto), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO 
ESTEVES.

São Paulo, 19 de março de 2018.

Cristina Medina Mogioni
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 190

APELAÇÃO Nº: 0197507-48.2009.8.26.0100

COMARCA: Foro Central de São Paulo  21ª Vara Cível 

JUIZ (A): Márcio Teixeira Laranjo

APELANTE: BIZZO MOTOS LTDA

APELADO: BRAMONT MONTADORA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE 

VEÍCULOS LTDA E GARINNI MOTORS INDÚSTRIA DE VEÍCULOS LTDA

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. 
RECURSO DA AUTORA. Cerceamento de defesa não 
configurado. Ampla possibilidade de produção de provas 
determinada em Primeira Instância. Preclusão da prova pericial. 
Testemunhas da autora não encontrada, sem indicação de endereço 
novo ou mesmo de testemunha em substituição, apesar de 
intimação para manifestação. Preliminar afastada. No mérito, não 
configurada a contratação de concessão comercial, que exige a 
celebração por escrito, nos termos da Lei 6.729/79, art. 20. 
Contratação de compra e venda continuada de bens das rés. 
Ausência de provas dos danos e dos lucros cessantes. Autora que 
não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu 
direito. Ademais, recurso que tangencia o não conhecimento, eis 
que se limita a dizer que as provas existem, mas não afasta as 
conclusões da sentença.  SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA R$ 
5.000,00,  ART. 85, §11, DO CPC.

Trata-se de apelação interposta por BIZZO MOTOS LTDA., para 

guerrear a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 21ª Cível do Foro Central de São Paulo, 

Dr. Márcio Teixeira Laranjo (fls. 953/960), que julgou extinta a Ação de Indenização, 

ajuizada, com fundamento em contrato de concessão comercial regido pela Lei nº 6.729/79 

(Lei Ferrari), em face de BRAMONT MONTADORA INDUSTRIAL E COMERCIAL 

DE VEÍCULOS LTDA e GARINNI MOTORS INDÚSTRIA DE VEÍCULOS LTDA, 

bem como, a Ação Reconvencional, movida pelas mesmas partes, em polo processual 

inverso.  

A parte autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e 

dos honorários advocatícios à requerida BRAMONT MONTADORA INDUSTRIAL E 

COMERCIAL DE VEÍCULOS S/A, arbitrados por equidade, em R$ 4.000,00 e, em 
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relação à corré GARINNI MOTORS INDUSTRIA DE VEÍCULOS LTDA., ante a 

sucumbência recíproca, ficou estabelecido que cada parte arcasse com as despesas 

processuais, inclusive honorários periciais, compensando-se os honorários advocatícios. 

Inconformada com a r. sentença, a Autora, BIZZO MOTOS LTDA., 

interpôs o presente recurso de apelação (fls. 971/980), alegando, em síntese que houve  

cerceamento de defesa, necessitando a demonstração do direito mediante ampla produção 

probatória. No mérito, pugna pela aplicação da Lei nº 6.729/79, condenando-se as rés ao 

pagamento de danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e morais, com o 

prequestionamento da matéria relativa aos artigos 130, 330, I do CPC; art. 5º, inciso LV da 

CF e súmula n. 282 do STF.

Certificada a decorrência de prazo sem que a corré GARINNI 

MOTORS INDÚSTRIA DE VEÍCULOS LTDA. interpusesse contrarrazões (fl. 1017).

O recurso foi regularmente processado e preparado.

Contrarrazões da apelada BRAMONT MONTADORA INDUSTRIAL 

E COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA às fls. 1.001/1.013. 

É o relatório.

Trata-se de ação movida por BIZZO MOTOS LTDA. em face de 

BRAMONT MONTADORA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA e 

GARINNI MOTORS INDÚSTRIA DE VEÍCULOS LTDA, em que a autora narra, cujo 

relatório se adota da sentença, que exercia a concessão plena das motocicletas da marca 

Garinni para Vila Velha (ES) e região, desde dezembro de 2.006, envolvendo a venda de 

motocicletas novas, montadas e distribuídas pelas rés, com a prestação de serviços de 

assistência técnica, vendas e reposição de peças e componentes. Todavia, sustenta que as 

rés deixaram de cumprir com as suas obrigações, causando prejuízos à autora, tornando-se 

insustentável a manutenção do contrato de concessão comercial. 

Assim, alega que, em 2.008, denunciou o contrato às requeridas, 

impondo-lhes a responsabilidade pela rescisão do contrato, sob os seguintes fundamentos: 

a autora jamais foi reembolsada pelos serviços prestados de garantia das motocicletas; 

jamais as rés pagaram pela montagem das motos; o fornecimento de peças para reposição 

de garantia não era regular e a fábrica alegava falta de peça; despesas com peças e serviços 

de terceiros, em razão da garantia, nunca foram ressarcidos; as rés forneciam somente dois 

ou três modelos de motos, em um universo de 7 ou 8 modelos; a autora assumiu todas as 
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indenizações concedidas a antigos clientes em processos judiciais; dificuldades e prejuízos 

na venda a prazo, diante da restrição decorrente da negligência das rés em cadastrar as 

financeiras; suspensão das peças  de reposição desde outubro de 1.997; as requeridas foram 

incompetentes para resolver problemas técnicos das motocicletas e não prestaram 

orientação de procedimentos e de acompanhamento por técnicos da fabricante; jamais 

foram pagas as revisões obrigatórias das garantias ou de entrega das motos; jamais as 

requeridas pagaram os valores de mídia cooperada ou de confecção de material 

promocional do produto; nunca foram pagos ou ressarcidos os valores de aluguel de pontos 

de demonstração do produto em centros comerciais; as requeridas trataram de modo 

desigual as concessionárias, em prejuízo da autora; não pagaram as bonificações sobre a 

compra das motocicletas 150 P, não efetuaram o pagamento de 3% sobre as compras 

realizadas, a título de mídia institucional; e impôs o serviço de uma transportadora com 

preço superior ao mercado. 

Diante disto, a autora pugnou pela declaração de rescisão do 

contrato por culpa das requeridas, com a condenação destas no pagamento de 

indenização por danos materiais, envolvendo despesas emergentes e lucros cessantes, 

além do pagamento de indenização por danos morais. 

O feito prosseguiu com a apresentação de Contestação pelas rés, além 

de Reconvenção.

A ação foi julgada improcedente porque não restou configurada a 

contratação de concessão comercial, e, relativamente à contratação que ficou reconhecida, 

qual seja a de compra e venda continuada de produtos da requerida, não houve prova prova 

da obrigação contraída e dos prejuízos auferidos.

A reconvenção não teve melhor sorte, eis que a pretensão de 

recebimento do valor equivalente a três títulos decorrentes das notas fiscais de nºs 358,399 

e 400, foi tida por improcedente diante da prova pericial que concluiu pela inexistência do 

crédito (fls. 752).

Exatamente contra esta r. sentença é que se insurge o apelante, 

alegando, em síntese, preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, postulando a 

aplicação da Lei nº 6.729/79, condenando-se as rés ao pagamento de danos materiais 

(danos emergentes e lucros cessantes) e morais, com o prequestionamento da matéria 

relativa aos artigos 130, 330, I do CPC; art. 5º, inciso LV da CF e súmula n. 282 do STF.
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Todavia, o recurso interposto não comporta provimento.

Inicialmente, tem-se que não ocorre o cerceamento de defesa. 

Muito embora a falta de clareza do recurso no tocante à alegação de 

cerceamento de defesa, tendo em vista que as razões recursais mesclam a preliminar com a 

matéria de mérito, é certo que o recorrente teve ampla possibilidade de produção de provas, 

documental, oral e pericial, mas deixou precluir a perícia e as testemunhas indicadas não 

foram encontradas, sem manifestação para fins de indicação de outro endereço ou de 

substituição da testemunha, não obstante a intimação neste sentido.

Afastado o cerceamento de defesa, no mérito, o recurso não merece 

provimento.

No mérito, a sentença andou bem ao julgar a ação improcedente, já 

que, da análise dos autos, não incide a Lei 6.729/79, relativa à concessão comercial entre 

produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre.

A insistência do apelante para que se reconheça a concessão 

comercial, com submissão à lei 6.729/79, não merece respaldo.

A concessão comercial suscitada depende de formalização por escrito, 

tal como dispõe, de modo expresso, o artigo 20 da lei referida:

"A concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos 

automotores será ajustada em contrato que obedecerá forma escrita padronizada para 

cada marca e especificará produtos, área demarcada, distância mínima e quota de 

veículos automotores, bem como as condições relativas a requisitos financeiros, 

organização administrativa e contábil, capacidade técnica, instalações, equipamentos e 

mão-de-obra especializada do concessionário" (grifo não  no original).

E, na espécie, não existe contratação por escrito entre as partes, sendo, 

portanto, inaplicável a lei suscitada, conhecida por Lei Ferrari. 

Como bem decidiu o Magistrado, valendo destacar:

"Ora, o contrato de concessão comercial está tipificado na lei e exige 

a forma escrita. Percebe-se, outrossim, que tal exigência decorre da complexidade do 

contrato e da  necessidade de serem  reguladas tantas questões, como a exclusividade, a 

área de atuação da concessionária, a quota de veículos, etc."

E ainda que a forma prescrita em lei, por hipótese, pudesse ser 

desconsiderada, a sentença também reconheceu que a autora incontroversamente 
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"mantinha um estabelecimento de motocicletas multimarcas, sem sinais distintivos da 

marca Garinni que pudesse identifica-la como uma concessionária", sendo que o apelante, 

em nenhum momento, contrariou a assertiva ou trouxe argumentos acompanhados de 

provas hábeis ao afastamento da conclusão.

Nestas condições, o negócio existente entre as partes deveria mesmo 

ser considerado como compra e venda continuada de produtos, por parte da autora junto às 

rés, para a finalidade de revenda, mas se caracterizar o contrato de concessão comercial da 

Lei Ferrari, tal como concluiu a sentença.

Então, por via de consequência, as pretensões fundadas na lei 

suscitada eram improcedentes, seja a destinada à rescisão da concessão comercial por culpa 

das requeridas, pelos variados fundamentos invocados, como, por exemplo, irregularidade  

no fornecimento de peças, tratamento desigual de concessionários, seja a destinada ao 

pleito indenizatório.

Ademais, mesmo considerando a contratação de compra e venda 

continuada de produtos da requerida para fim de revenda, a apelante não se desincumbiu de 

provar os danos alegados e os lucros cessantes.

A sentença foi esclarecedora a respeito:

"Com efeito, demonstrou a requerida Garinni Motors que a autora 
era reembolsada pelas despesas, como as decorrentes da garantia das 
motos, revisões de entrega e programadas, despesas com mídia e de 
confecção de material publicitário, desde que acordadas entre as 
partes, mediante o desconto na aquisição dos produtos. A este 
respeito, vide os documentos de fls. 371/372, comprovando a 
concessão de desconto em compra de veículos em decorrência de 
despesa com mídia, recompra de produtos, revisões e com terceiros.A 
autora, por outro lado, não comprovou a existência de qualque 
rajuste entre as partes sobre a realização e despesas com mídia, 
publicidade ou mesmo aluguel de espaço para demonstração dos 
veículos que, realizadas, não tenham sido reembolsadas total ou 
parcialmente pelas requeridas.Sem a prova da obrigação contraída e 
do prejuízo auferido, não há como acolher a tese 
correspondente.Foram acostados nos autos, pela autora e pela ré 
Garinni, inúmeras notas fiscais de peças fornecidas à primeira. Não 
há prova concludente da irregularidade ou negativa de fornecimento 
de peças.Não há prova da assunção, pelas requeridas, do pagamento 
de 3%dos valores das compras realizadas, para a realização de mídia 
institucional, de que teriam imposto à autora a contratação de uma 
transportadora determinada, cujo frete era superior à média de 
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outras transportadoras e de que a requerente realizou onerosamente 
montagens de motocicletas, sem o correspondente recebimento da 
remuneração.Também não há prova de que tenha a autora sido 
condenada judicialmente a reparar os danos de adquirentes de 
produtos da Garinni ou nas reclamações trabalhistas de antigos 
funcionários e o pagamento das indenizações correspondentes.A 
obrigação das requeridas de concederem bonificações à autora pela 
compra e venda da motocicleta 150 P também está isolada na petição 
inicial, não encontro qualquer respaldo nos cinco volumes dos 
autos.Logo, apesar do longo pedido deduzido pela autora, com larga 
fundamentação articulada, encerrada a instrução nenhuma das 
pretensões encontrou qualquer respaldo probatório, razão pela qual o 
pedido da ação principal é integralmente improcedente."

E, de todo modo, o recurso passou ao largo de discutir as conclusões 

da sentença, limitando-se a mencionar, genericamente, que as provas existentes nos autos 

eram suficientes para o deferimento das pretensões ou, ao menos, eram elementos 

indicativos para preparo da instrução processual devida, o que, inclusive, tangencia 

hipótese de não conhecimento por ausência de impugnação fundamentada à sentença. 

Quanto à afirmação de que as provas existentes seriam elementos 

indicativos para a instrução processual, já se viu que houve ampla oportunidade de 

produção de provas, mas a autora se descuidou de fazê-lo.

Sobre o prequestionamento da matéria (relativa aos artigos 130, 330, I 

do CPC; art. 5º, inciso LV da CF e súmula n. 282 do STF), ressalta-se, conforme elucidou 

o E. Desembargador Jacob Valente, nos Embargos de Declaração nº 

2161982-33.2016.8.26.0000/50001: "De resto, o prequestionamento expresso nada mais é 

do que a clara manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, é 

desnecessária a citação de toda a legislação correlata à matéria para manejar os recursos 

extremos."

Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:

“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo 

tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma 

positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa 

referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp 

162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os 
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embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).

Por fim, o valor dos honorários foram fixados em R$4.000,00, que não 

se afigura excessivo, e mais, ante o julgamento do recurso, os honorários ficam majorados 

para R$ 5.000,00, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11, do Código de Processo 

Civil.  

Feitas estas considerações, constata-se que, no caso dos autos não há 

razão para a reforma da sentença.

Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e 

majoro os honorários advocatícios para R$ 5.000,00, nos termos previstos no artigo 85, 

§11, do Código de Processo Civil.

CRISTINA MEDINA MOGIONI

Relatora
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