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ACÓRDÃO 

MEDIDA CAUTELAR - Cautela inominada - Liminar negada para 
prosseguimento de vigência de contrato de representação - Ausência dos 
requisitos para concessão da tutela de urgência - Nada impede que, à luz da 
contestação das rés, que sequer foram ainda citadas, se reexamine a questão 
e se possa conceder alguma forma de cautelar, com pagamento de produtos à 
vista, ou coisas assim, mas liminar, agora, para assegurar a continuação 
plena do negócio, isto não é possível - Para o fim retro colimado afasta-se a 
preclusão sobre o tema - Agravo provido em parte para este fim. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE 
INSTRUMENTO N° 1.201.667-4, da Comarca de GUARULHOS, sendo 
agravante A F J MOTORS LTDA. e agravados YAMAHA MOTOR DA 
AMAZÔNIA LTDA. E OUTRO. 

ACORDAM, em Décima Primeira Câmara do Primeiro Tribunal 
de Alçada Civil, por votação unânime, dar provimento em parte ao recurso. 

Cuida-se de agravo não respondido (sem citação) por meio do 
qual quer ver a agravante reformada a r. decisão de primeiro grau que, em ação 
cautelar inominada que move contra as agravadas, negou liminar para 
prosseguimento de vigência de contrato de representação. Sustenta fazer jus à 
medida e expõe as dificuldades da não concessão do efeito ativo. 

É o relatório. 

O recurso comporta provimento parcial. 

O tema é de complexidade ímpar e impossível de ser resolvido 
em liminar sem se ouvir a parte contrária. 

Com efeito, a notificação de rescisão de contrato, promovida 
pelas recorridas, é candente (cf. fls. 79/81) na medida em que expõe a aparente 
inviabilidade econômica da própria agravante diante do seu comportamento 
comercial no tempo, o que torna imprudente, ao menos nesta fase, conceder-se 
liminar para assegurar a entrega de produtos "faturados". 

Embora o "periculum in mora" pareça evidente, o "fumus boni 
iuris" está longe de estar presente, o que inviabiliza a concessão da tutela de 
urgência. Nenhuma empresa - cujo objetivo é o lucro - rescinde um contrato para 
perder dinheiro. 

Quanto ao prazo de 120 dias do qual tanto reclama a 
agravante, foi ele concedido na notificação, conforme se vê de fls. 80. O prazo é 
para a extinção das relações de operações (cf. art. 22 da Lei Renato Ferrari) e não 
para dar sobrevida a uma empresa que talvez sequer possa se manter. 

Nada impede que, à luz da contestação das rés, que sequer 
foram ainda citadas, se reexamine a questão e se possa conceder alguma forma 
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de cautelar, com pagamento de produtos à vista, ou coisas assim, mas liminar, 
agora, para assegurar a continuação plena do negócio, isto não é possível. Para o 
fim retro colimado afasta-se a preclusao sobre o tema. 

Pelo exposto, dá-se provimento em parte ao recurso e afasta-
se a preclusao acerca da possibilidade do reexame da tutela de urgência, pelo 
primeiro grau, após contestado o efeito e à luz de melhores elementos. 

Presidiu o julgamento, com vpto7\o juiz VASCONCELLOS 
BOSELLI e dele participou a Juíza CONSTANCA $ 

São Paulo, 26 de junho de 20 
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