
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

25ª CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Registro: 2018.0000187191

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 
2246177-14.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PPI 
COMERCIO DE MOTOS E PRODUTOS NAUTICOS - EPP, é agravado KAWASAKI 
MOTORES DO BRASIL LTDA..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25ª 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 HUGO CREPALDI 
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E MARCONDES D'ANGELO.

São Paulo, 20 de março de 2018.

Edgard Rosa
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO INTERNO Nº 2246177-14.2017.8.26.0000/50000   -   VOTO Nº 23.721

AGRAVANTE:  PPI COMÉRCIO DE MOTOS E PRODUTOS NÁUTICOS - EPP

AGRAVADA:  KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA.

COMARCA DE SÃO PAULO  -  13ª VARA CÍVEL 

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO 

MERCANTIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE AO 

JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

DETERMINAR QUE A REQUERIDA FORNEÇA OS PRODUTOS 

CONTRA PAGAMENTO À VISTA, E NÃO 

ANTECIPADAMENTE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

EXTINTA POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL 

PENDENTE O JULGAMENTO DO APELO. AUSENTE 

ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO 

DIREITO (ART. 300, CAPUT DO CPC), NA FORMA EM QUE 

PLEITEADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA.

- Agravo interno desprovido. 

Trata-se de tempestivo agravo interno, interposto 

contra a decisão monocrática de fls. 397/398, que indeferiu a tutela de 

urgência pleiteada na tutela cautelar antecedente à apelação.

A agravante insiste, no recurso, que deve ser 

concedida a tutela de urgência para determinar que a agravada restabeleça 

o fornecimento de produtos e peças, sob pena de multa diária de R$ 

5.000,00, mediante pagamento à vista, e fora do contrato de “Floor Plan”, 
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ou seja, sem que os valores sejam lançados na conta corrente mercantil.

A agravante alega que tem sofrido enormes 

prejuízos com a atitude da KMB de “rescindir” o contrato de Concessão 

Mercantil  sem o dizer, mas suspendendo o faturamento  desrespeitando 

o disposto na Lei Ferrari. Alega que está na iminência de sofrer novos 

prejuízos, pois haverá um novo lançamento no Guarujá, em janeiro de 

2018, onde é referência  Jet Ski  e não estará presente, além de não ter 

disponibilidade dos produtos. 

É o relatório.

A requerente, PPI COMÉRCIO DE MOTOS E 

PRODUTOS NÁUTICOS  EPP, ingressou com ação de prestação de contas 

em face da requerida, KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA., para que 

esta lhe preste contas detalhadas da dívida que possui e dos valores 

amortizados. Pediu, ainda, a tutela de urgência para determinar que a 

requerida não interrompa o fornecimento dos produtos, mediante 

pagamento à vista, e não antecipadamente, como vem fazendo desde 

1º.7.2014, em afronta ao art. 11 da Lei Ferrari.

A sentença indeferiu o pedido de tutela 

antecipada e julgou extinto o processo por falta de interesse processual, 

com fundamento no art. 485, VI, do CPC, considerando que não há dever 

contratual ou legal de a ré prestar contas de sua gestão. A sentença 

considerou que a ação correta seria a ação declaratória, com necessidade de 

auditoria ou perícia contábil, como pressuposto de análise do mérito (fls. 

365/366). 
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No curso do processamento do recurso de 

apelação que interpôs, a agravante ingressou com a presente tutela cautelar 

proposta diretamente em segunda instância, de forma antecedente ao 

conhecimento do recurso de apelação. A decisão monocrática ora 

impugnada indeferiu a tutela de urgência, considerando que não há risco de 

dano grave ou de difícil reparação, a exigir o imediato provimento antes do 

julgamento da tutela cautelar antecedente, pelo Órgão Colegiado.

Em que pesem as razões do inconformismo da 

agravante, o recurso contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela de 

urgência na ação cautelar antecedente ao apelo não comporta provimento.

Por ora não se vislumbram presentes elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, na medida em que o 

deferimento da tutela de urgência pleiteada, também, depende da 

probabilidade de provimento do recurso de apelação, o que, por ora, em 

juízo de cognição sumária, não se vislumbra. 

Portanto, era mesmo o caso de indeferir a tutela 

de urgência, até o julgamento do recurso pelo Colegiado, nada havendo a 

ser modificado.

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo 

interno, ratificada, pelo colegiado, a decisão monocrática impugnada.

 EDGARD ROSA
Desembargador Relator
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