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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1033644-55.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes 
GENIAL COMÉRCIO DE MOTOS LTDA e GENIAL LESTE COMERCIO DE 
MOTOS LTDA, são apelados MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA e 
JAPAUTO COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

ACORDAM, em 33ª 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 SÁ 
DUARTE (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E EROS PICELI.

São Paulo, 23 de abril de 2018. 

Mario A. Silveira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível nº 1033644-55.2016.8.26.0001 – São Paulo
Apelantes: Genial Comercio de Motos Ltda. e Genial Leste Comercio de Motos 
                  Ltda.
Apelados: Moto Honda da Amazônia Ltda. e Japauto Comercio de 

Motocicletas Ltda.
TJSP  33ª Câmara de Direito Privado
(Voto nº 37616)

APELAÇÃO CÍVEL  Interposição contra 
a sentença que julgou improcedentes os 
pedidos formulados na ação ordinária 
declaratória de rescisão contratual c.c. 
indenização por danos morais e materiais e 
procedente a reconvenção. Contrato de 
concessão motocicletas. Ajuizamento 
anterior da ação nº 
1016780-39.2016.8.26.0001 e 
1034948-83.2016.8.26.0001, julgadas 
improcedentes, transitadas em julgado. 
Reconhecimento da não ocorrência de 
invasão da área de atuação da 
concessionária. Encerramento das 
atividades das autoras. Inadimplemento de 
valores elevados que motivaram o bloqueio 
de novos faturamentos.    Improcedência 
que se apresenta de rigor. Honorários 
advocatícios majorados, nos termos do 
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil 
de 2015. Sentença mantida. 

Apelação não provida.

Trata-se de apelação (fls. 922/947) interposta 

por Genial Comércio de Motos Ltda. e Genial Leste Comércio de Motos 

Ltda. contra a sentença (fls. 911/914 e 920) proferida pelo MM. Juiz de 

Direito da 9ª Vara Cível do Foro Regional de Santana, Comarca de São 

Paulo que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação 

ordinária declaratória de rescisão contratual c.c. indenização por danos 
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morais e materiais, ajuizada por eles contra Moto Honda da Amazônia 

Ltda. e Japauto Comércio de Motocicletas Ltda., e procedente a 

reconvenção apresentada por Moto Honda. Preliminarmente, suscitam a 

anulação da sentença, diante do julgamento antecipado da ação de 

forma incorreta. Dizem que os fatos que compõem o mérito necessitam 

ser provados durante a fase instrutória. No mérito, afirmam que desde o 

ano de 2015 a Honda Motors passou a adotar políticas comerciais 

contrárias aos interesses da apelante, causando-lhes prejuízos que 

abalaram a estrutura financeira das duas concessionárias. Relatam o 

bloqueio do sistema de pedidos. Aduzem que a falta de motocicletas já 

vinha causando muitos transtornos à apelante que foi obrigada a 

cancelar vários pedidos de clientes e até mesmo devolver valores que já 

tinham sido pagos. Dizem ter esclarecido de forma exaustiva os motivos 

que as levaram à bancarrota financeira, todos imputáveis 

exclusivamente às atitudes arbitrárias adotadas pela montadora Moto 

Honda. Relatam reunião com a montadora em que as autoras 

concordaram com a sugestão de apresentação de um grupo empresarial 

apto a adquirir as concessionárias Genial Motos. Asseveram sobre a 

nomeação de outra concessionária para atuação na mesma área das 

autoras. Aduzem sobre a prática de ato atentatório à Lei Ferrari (Lei nº 

6.729/79). Discorrem sobre a nomeação irregular da concessionária 

Japauto na área de atuação de Genial Motos. Dizem que para que a 

Moto Honda nomeasse outra concessionária adicional seria necessária a 

comprovação de expressivo aumento do mercado potencial. Destacam 

as exigências legais para a nomeação de concessionária adicional e 

irregularidade decorrente da ausência de notificação à associação de 

marca no processo de nomeação da nova concessão. Relatam o erro 
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estratégico de mercado praticado pela Moto Honda e sua postura 

truculenta contra as apelantes. Postulam o provimento do recurso e, por 

conseguinte, a reforma da sentença. 

Moto Honda da Amazônia Ltda. apresentou 

contrarrazões às fls. 951/961. Pugna pelo não conhecimento do recurso 

(ausência de impugnação específica) e no mérito, em síntese, o não 

provimento do recurso.

É a essência do relatório.

A sentença combatida, devidamente motivada 

bem como fundamentada, apresenta-se escorreita e comporta 

manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Primeiramente, afasta-se o alegado 

cerceamento de defesa. O artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015, autoriza o julgamento antecipado da lide nos casos em que 

não houver necessidade produção de outras provas. No presente caso, 

os documentos trazidos aos autos se mostraram suficientes para o 

seguro julgamento da controvérsia, tornando dispensável a dilação 

probatória com a pretendida prova pericial.

Ademais, o Magistrado possui a liberdade de 

analisar as provas de acordo com o seu livre convencimento, com 

fundamento no artigo 371 do Código de Processo Civil/2015.

Também não há falar em não conhecimento do 

apelo, aventado em contrarrazões. Todos os pontos da sentença 

restaram devidamente abordados no recurso. Além disso, restou 

demonstrado o interesse em recorrer das apelantes, para ser revista a 
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decisão que lhe foi desfavorável. Sendo assim, fica afastado pleito para 

que seja negado seguimento ao recurso, pois preenchidos os requisitos 

dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil de 2015.

Passa-se à análise do mérito.

De pronto, bem se vê que restou incontroverso 

que as partes entabularam, nos anos de 2006 e 2007, contrato de 

concessão de motocicletas (fls. 52/61 e 62/70). 

Em que pese o apelante querer se valer a 

aplicação da Lei n.º 6.729/79 (Lei Ferrari  Dispõe sobre a concessão 

comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de 

via terrestre), notadamente quanto às políticas comerciais contrárias aos 

interesses das apelantes, notadamente quanto à nomeação de outra 

concessionária na mesma área de atuação das autoras, nos termos do 

artigo 5º, II, da Lei em comento, não restaram demonstrados os 

elementos caracterizadores à responsabilização das rés pelos abalos a 

estrutura financeira das concessionárias Genial Motos.

Há que se destacar que as próprias autoras 

reconhecem o ajuizamento anterior da ação nº 

1016780-39.2016.8.26.0001 e 1034948-83.2016.8.26.0001, julgadas 

improcedentes pela mesma 9º Vara Cível do Foro Regional de Santana, 

conforme sentença juntada às fls. 185/188, em que foi reconhecido o 

encerramento das atividades das autoras.

Constou da sentença proferida nos autos nº 

1016780-39.2016.8.26.0001 e 1034948-83.2016.8.26.0001: (...) Pode-

se dizer com razoável certeza que os pedido perderam o objeto. As 

autoras encerraram as suas atividades. Sendo assim não é possível o 

fornecimento de veículos, como requereu nos autos do processo 
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1034948-83.2016, da mesma forma que não é possível o pedido de 

abstenção de abertura de nova concessão. As alegações feitas pelas 

autoras mão se confirmaram em Juízo. Não há prova de que a corré 

Japauto invadiu a área de atuação das autoras. Muito ao contrário, 

como se vê pelo depoimento colhido nesta data. Com muito maior razão 

a corré Honda não poderia continuar a fornecer equipamentos para as 

autoras sob pena de sua dívida só aumentar, sem nenhuma garantia 

contrário (fls. 187).

Não houve qualquer insurgência dos ora 

apelantes quanto à sentença supramencionada que reconheceu a não 

ocorrência de invasão da área de atuação da concessionária, tendo a 

sentença transitado em julgado em 17 de abril de 2017, conforme 

consulta pelo Portal de Serviços E-Saj deste Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Tanto não há se falar em nomeação de outra 

concessionária na mesma área de atuação das autoras, que as próprias 

apelantes também reconhecem terem concordado com a sugestão da 

montadora de apresentação de um grupo empresaria apto a adquirir as 

concessionárias Genial e que o Grupo Japauto teria se apresentado, no 

passado, como pretenso comprador das concessionárias.

O simples fato de não terem concluído as 

negociações, por si só, não fazem concluir que houve a invasão da área 

de atuação das autoras que, conforme destacado na sentença proferida 

nos autos nº 1016780-39.2016.8.26.0001, encerraram as suas 

atividades (fls. 187).

Quanto às alegadas políticas comerciais 

contrárias aos interesses das autoras, há que se destacar o motivo pelo 
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qual a Moto Honda passou a bloquear novos faturamentos de produtos, 

(...) é que desde outubro/2015 cessou abruptamente o pagamento de 

toda e qualquer fatura para a ré, estando inadimplente desde o referido 

mês, em dívida que, em valores históricos, ultrapassa R$ 2.300.000,00 

(dois milhões e trezentos mil reais) (fls. 207/208). 

Apesar de não haver pedido reconvencional a 

respeito, como bem pontuou o Magistrado sentenciante, o 

inadimplemento não foi refutado pelas autoras.

Dessa forma, as próprias autoras deram causa 

ao bloqueio do faturamento, de forma que não se mostra razoável a 

atribuição de responsabilidade à corré Honda quanto ao fornecimento 

de equipamentos, fazendo aumentar ainda mais a dívida, sem qualquer 

garantia efetiva de pagamento. 

Como bem asseverou o Magistrado 

sentenciante: a corré Moto Honda possuía um motivo plausível para 

recusar a entrega de outras motocicletas (fls. 913).

Ao que se vê, as rés caminhavam para quebra 

e buscaram, como tábua de salvação, a responsabilização das rés pela 

sua derrocada econômica, o que não se verificou nos autos, até porque é 

interesse da corré Moto Honda o aumento de suas vendas e nunca o 

contrário, com as alegadas políticas comerciais contrárias, não 

demonstradas nos autos.

De rigor, portanto, a improcedência da ação, 

assim como a procedência da reconvenção, cuja matéria sequer foi 

devolvida no recurso de apelação. 

 

Destarte, a sentença não comporta 
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modificação, mantendo-se tal qual proferida. Mantida a sentença, impõe-

se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 

11, do Código de Processo Civil/2015, em R$ 500,00, apenas em 

relação à corré Moto Honda, diante do trabalho adicional em grau 

recursal (fls. 951/961), observando-se os benefícios da justiça gratuita 

concedido nos autos (fls. 158).

Posto isto, nega-se provimento à apelação.

                     Mario A. Silveira
                                                                                                              Relator
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