
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

Registro: 2011.0000265683

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0137391-
17.2011.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MOTOMOL GV 
LTDA sendo agravado BY MOTO LTDA.

ACORDAM, em Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROMEU 
RICUPERO (Presidente), JOSÉ REYNALDO E RICARDO NEGRÃO.

São Paulo, 8 de novembro de 2011.

Romeu Ricupero
PRESIDENTE E RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº:17.409

Agravo de Instrumento nº 0137391-17.2011.8.26.0000

Agravante: MOTOMOL GV LTDA. 

Agravada: BY MOTO LTDA. 

Comarca: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 40ª VARA 

CÍVEL

VOTO N.º 17.409

EMENTA  Cobrança. Sumário. Eleição de foro. Nulidade 
declarada com remessa dos autos à Comarca de Betim-MG. 
Invocação do art. 17, inciso II, da Lei nº 6.729/79, pela 
agravante (Lei Renato Ferrari). Eleição pactuada entre empresas 
de porte, financeiramente capazes de demandar no foro eleito. 
Prevalecimento da cláusula contratual. Convenção realizada 
entre montadora e concessionário. Inaplicabilidade do CDC por 
não se tratar de relação de consumo em que uma das partes se 
apresente vulnerável. Manutenção da ação perante a 40ª Vara 
Cível Central.  Agravo de instrumento provido. 

RELATÓRIO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto 

por MOTOMOL GV Ltda. contra a R. decisão de fl. 19, que, nos autos da 

ação de cobrança pelo rito sumário que move a BY MOTO Ltda., 

reconheceu de ofício a nulidade da cláusula de eleição em contrato de 

concessão comercial e a declarou, declinando da competência para a 

Comarca de Betim, Estado de Minas Gerais. 
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Segundo a decisão, para que não haja 

vantagem exagerada, causando prejuízo para a defesa da requerida, deve 

ser utilizada a regra processual contida no artigo 112, parágrafo único, do 

CPC. 

A agravante, reportando-se ao estudo do 

Prof. Miguel Reale denominado "Do Regime Jurídico da Indústria 

Automobilística Brasileira e da Necessidade de Lei que Estabeleça a 

Solidariedade entre suas Categorias Econômicas, Salvaguardando os 

Direitos do Consumidor", alega que, ao conceber a Lei Renato Ferrari (Lei 

n.º 6.729/79), o legislador pátrio veio de estabelecer parâmetros e 

comandos que permitissem o equilíbrio, a isonomia e a igualdade de 

tratamento nas relações negociais que se realizam entre as empresas 

concedentes e suas respectivas concessionárias. 

Acrescenta que, ao invés de promover uma 

rígida regulamentação geral e genérica sobre a concessão comercial entre 

produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre, 

permitiu a livre composição de relevantes aspectos normativos entre as 

partes sujeitas a esse diploma legal. 

Assim, e como estatuto protecionista das 
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concessionárias, a Lei n.º 6.729/79 veio de conferir às Convenções de 

Categorias Econômicas (art. 17, inciso I) e às Convenções da Marca (art. 

17, inciso II) a possibilidade de serem estabelecidos sistemas normativos 

complementares, de natureza consensual e corporativa, com força de lei, 

sempre com vistas a preservar o equilíbrio econômico-financeiro e a 

igualdade de tratamento entre as partes sujeitas àquele citado diploma legal. 

Nos precisos termos do art. 17, inciso II, da 

Lei n.º 6.729/79, os poderes para celebrar as Convenções da Marca 

pertencem integral e exclusivamente ao Concedente, de um lado, e à 

Associação representativa da rede de distribuição respectiva em âmbito 

nacional, de outro lado. 

Cumprindo o quanto mandamenta a Lei 

Renato Ferrari, a Moto Honda da Amazônia Ltda. e a ASSOHONDA - 

Associação Brasileira de Distribuidores Honda - entidade que, na forma da 

lei, representa todas as concessionárias da marca "Honda" em âmbito 

nacional - vieram de celebrar convenções da marca, objetivando disciplinar 

o exercício da atividade econômica da concessão comercial pelas empresas 

integrantes da rede de distribuição respectiva. 

No caso presente, a autora e a ré são 
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empresas comerciais que exercem as atividades derivadas da concessão 

comercial de veículos automotores de via terrestre dos produtos da marca 

"Honda".

A agravante aduz que a Convenção Parcial 

da Marca Honda trata sobre as vendas de veículos novos fora da área de 

atuação e que a Terceira Convenção da Marca ratificou a obrigação de os 

concessionários respeitarem os limites de suas respectivas áreas demarcadas 

de atuação, não comercializando veículos novos em área pertencente a 

outro concessionário, coibindo-se, destarte, a perniciosa prática da 

concorrência predatória - as denominadas "invasões de área".

Depois de mencionar que a ré veio a efetuar 

várias vendas de motocicletas novas na área demarcada pertencente à 

autora e que as respectivas denúncias efetuadas pela autora foram julgadas 

integralmente procedentes pelo Conselho Arbitral, e tendo em vista que a ré 

se furtou de cumprir sua obrigação de pagar à autora os valores aos quais 

fora condenada pelo Conselho Arbitral, a autora, ora agravante, ajuizou a 

ação de cobrança.

Destaca que o art. 24 da Terceira Convenção 

da Marca estabelece que o foro competente para dirimir eventuais litígios é 
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o da Comarca da Capital do Estado de São Paulo e, nele, o Central - João 

Mendes Jr., com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

Sustenta que a eleição de foro é 

absolutamente regular, uma vez que compreende regra de competência 

territorial passível de ser modificada pela vontade das partes, ex vi do 

disposto no art. 111, caput, do CPC. 

Enfim, afirma que a demanda proposta 

deverá ser processada e julgada no foro da Comarca da Capital do Estado 

de São Paulo.

Preparado (fls. 165/166) e instruído o recurso 

(fls. 18/164), deferi o pretendido efeito suspensivo (fls. 168/178), e a 

agravante informou que cumpriu o disposto no art. 526 do CPC (fls. 

184/186).

FUNDAMENTOS. 

Como resulta dos precedentes encartados nos 

autos, os ajustes firmados entre montadora e concessionária de veículos 
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constituem contratos empresariais pactuados entre empresas de porte, 

financeiramente capazes de demandar no foro de eleição contratual (REsp 

n.º 471.921/BA, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 03 de junho de 2003 

(cf. fls. 121/125). Aqui, a Convenção de Marca se impõe a toda a rede de 

distribuição. 

Em outros julgados, o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça tem validado a cláusula de eleição de foro inserida em 

contrato envolvendo pessoas jurídicas (cf., por exemplo, o AgRg no AI 

616.500/ES, Rel. Min. MENEZES DIREITO, j. 27 de setembro de 2005 - 

fls. 126/139) ou tem assentado que "nas relações entre empresas de porte, 

capazes financeiramente de sustentar uma causa em qualquer foro, 

prevalece o de eleição" (REsp n.º 279.687/RN, Rel. p/ o acórdão Min. ARI 

PARGENDLER, j. 12 de março de 2002 - fls. 140/148) ou mesmo tem 

entendido que, quando inexiste situação excepcional que justifique o 

afastamento da regra insculpida no artigo 111 do CPC, deve prevalecer o 

foro eleito contratualmente (REsp n.º 494.037/BA, Rel. Min. CASTRO 

FILHO, j. 03 de abril de 2003 - fls. 149/160). 

Nesta Corte, hipóteses semelhantes já foram 

decididas, prestigiando-se a cláusula de eleição de foro. 
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Assim, por exemplo, no julgamento, em 10 

de fevereiro de 2010, pela 23ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. JOSÉ 

MARCOS MARRONE, do Agravo de Instrumento n.º 991.09.046290-5 

(7.405.528-8), assim ementado:

"Exceção de incompetência - Ação 

de cobrança - Partes que desempenham atividades derivadas da 

concessão comercial dos produtos da marca "Honda" - 

Atividades exercidas sob a égide da "Lei Ferrari" - Agravada 

que se submete aos termos da 'Terceira Convenção da Marca 

Honda", independentemente de ter aderido ou não à associação - 

Distribuidoras da marca "Honda" que estão sujeitas às normas 

aplicáveis a todas as empresas concessionárias integrantes da 

rede de distribuição respectiva, inclusive àquela relacionada 

com a eleição de foro inserida na "Convenção da Marca" - 

Prevalência do foro da Capital, previsto na cláusula 24 da citada 

convenção - Inaplicabilidade do CDC, uma vez que não se cuida 

de relação de consumo - Reconhecida a competência do juízo de 

origem para o julgamento do processo - Agravo provido".

Constou do corpo desse v. acórdão:
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"2. Merece prosperar o reclamo 

manifestado pela agravante. 

Explicando: 

2.1. A agravante e a agravada 

desempenham atividades derivadas da concessão comercial dos 

produtos da marca "Honda", mais precisamente, de motocicletas. 

Ambas as empresas 

comercializam, na área que lhes foi outorgada, os produtos 

fabricados, produzidos e/ou importados pela empresa "Moto 

Honda da Amazônia Ltda." (fl. 48). 

A agravante e a agravada exercem 

as suas atividades empresariais sob a égide da Lei n° 6.729, de 

28.11.1979 (fl. 65), conhecida como "Lei Ferrari", alterada em 

parte pela Lei n° 8.132, de 26.12.1990 (fl. 75). 

Pretende a agravante a condenação 

da agravada no pagamento da quantia equivalente a R$ 44.384,67 

(fl. 55), relativa às penalidades que lhe foram impostas pelo 

Conselho Arbitral (fl. 55), "pela invasão de área por ela 

perpetrada, acrescida dos juros moratórios e de correção 

monetária devidos até a data do efetivo pagamento" (fl. 62). 

A ação foi proposta no foro da 

Capital, em observância à cláusula 24 da "Terceira Convenção 
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Parcial e Provisória da Marca Honda sobre Vendas de Veículos 

Novos Fora da Área de Atuação" (fl. 138), que prevê esse foro 

como "competente para conhecer e dirimir eventuais litígios" (fl. 

148 verso). 

Essa "Terceira Convenção Parcial 

e Provisória da Marca Honda sobre Vendas de Veículos Novos 

Fora da Área de Atuação", cabe destacar-se, foi firmada entre a 

empresa "Moto Honda da Amazônia Ltda." e a "Associação 

Brasileira de Distribuidores Honda - Assohonda" (fl. 138). 

A agravada opôs exceção de 

incompetência, havendo postulado a remessa dos autos para a 

comarca de Salvador/BA, sob o fundamento de que "não aderiu" 

à referida associação, de modo que as cláusulas constantes da 

mencionada convenção não se aplicam a ela (fl. 25). 

2.2. Todavia, não assiste razão à 

agravada. 

Estabelece o art. 17, inciso II, da 

Lei n° 6.729/79 que: 

"As relações objeto desta 

lei serão também reguladas por convenção que, 

mediante solicitação do produtor ou de qualquer uma 

das entidades adiante indicadas, deverão ser celebradas 
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com força de lei, entre: 

( - );

II - cada produtor e a 

respectiva rede de distribuição, esta através da entidade 

civil de âmbito nacional que a represente, designadas 

convenções de marca" (fl. 70) (grifo não original).

Por seu turno, estipula o § 2º do 

art. 30 da Lei n° 6.729/79 que:

"As entidades civis a que 

se refere o art. 17, inciso II, existentes à data em que 

esta Lei entrar em vigor, representarão a respectiva 

rede de distribuição" (fl. 73).

Ora, a agravada, assim como as 

demais concessionárias que integrem a rede de distribuição da 

marca "Honda", submetem-se aos termos da "Terceira 

Convenção da Marca Honda", independentemente de terem 

aderido ou não à associação.

Vale dizer, as distribuidoras da 

marca "Honda" estão sujeitas às normas aplicáveis a todas as 

empresas concessionárias integrantes da rede de distribuição 

respectiva, inclusive àquela relacionada com a eleição de foro 

inserida na "Convenção da Marca".
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A esse respeito, já houve 

pronunciamento, em hipótese semelhante, do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo:

"Competência - Acolhimento da 

exceção para determinar a competência do foro da sede 

da empresa ré - Inadmissibilidade - Foro de eleição - 

Convenção realizada entre a montadora e a 

distribuidora que apontou o foro eleito - Agravo 

provido" (Al n° 532.546-4/0-00, de São Paulo, 6ª 

Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. 

SEBASTIÃO CARLOS GARCIA, j . em 21.2.2008). 

Igual entendimento foi perfilhado 

pelo extinto Egrégio Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado 

de São Paulo: 

"Competência - 'Contrato 

de Convenção Parcial de Marca', referente a veículos 

automotores - Eleição de foro - Validade - Cláusula não 

abusiva - Inaplicabilidade do CDC - Interpretação da 

Súmula 335 do STF - Agravo provido" (Al n° 

1.232.649-9, de São Caetano do Sul, 2ª Câmara, v.u., 

Rel. Juiz NEMER JORGE, j . em 19.11.2003).

Logo, irrelevante o fato de a 
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agravada não haver participado da "Terceira Convenção da 

Marca Honda" (fls. 25, 223), tendo ali sido representada pela 

"Associação Brasileira de Distribuidores Honda - Assohonda" (fl. 

138), que possuía legitimidade para tanto (fl. 136), nos termos do 

art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. 

Como elucidado por MIGUEL 

REALE, autor do parecer aqui juntado (fls. 78/135): 

"Duas são as hipóteses 

previstas. Para a elaboração de convenções de 

categorias econômicas defrontam-se associações civis 

nacionais de produtores e distribuidores, ambas 

armadas de poderes para resolver em nome de todas as 

empresas nelas respectivamente congregadas; para as 

convenções de marcas, os entendimentos, também 

dotados de 'vis compulsiva', se realizam entre a 

empresa produtora e a entidade nacional representativa 

dos distribuidores vinculados à sua rede e à sua marca.

Estamos, por 

conseguinte, perante um caso singular de representação 

'erga omnes' conferida por lei, de tal modo que, uma 

vez assinada pelos 'representantes legais' qualquer dos 

dois tipos ou graus de convenções, nenhuma empresa 
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produtora, assim como nenhuma entidade ou empresa 

distribuidora, poderá se insurgir contra o que foi 

convencionado, salvo nas hipóteses de conflito com 

norma constitucional, com lei complementar ou 

ordinária de ordem pública (desde que aplicável à 

espécie) ou com dispositivo da própria Lei de regência.

(...).

Poder-se-ia afirmar, 

então, que tais convenções, 'celebradas com força de 

lei' (...) constituem atos normativos de natureza 

consensual corporativa dotados de imperatividade 

estabelecida com força de lei, não podendo, por isso 

mesmo, ultrapassar os limites traçados por sua razão de 

ser, que consiste em possibilitar a execução da Lei que 

as disciplina" (fls. 97/99).

Há de prevalecer, em suma, o foro 

da Capital, previsto na cláusula 24 da citada convenção (fl. 148 

verso).

2.3. Por outro lado, inaplicável à 

espécie o Código de Defesa do Consumidor (fls. 224, 225, 228), 

uma vez que não se cogita de relação de consumo.

Segundo deliberado pelo Colendo 
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Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência do STJ 

tem evoluído no sentido de somente admitir a aplicação 

do CDC à pessoa jurídica empresária 

excepcionalmente, quando evidenciada a sua 

vulnerabilidade no caso concreto; ou por equiparação, 

nas situações previstas pelos arts. 17 e 29 do CDC" 

(REsp n° 684.613-SP, registro n° 2004/0120460-3, 

Terceira Turma, v.u., Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j 

. em 21.6.2005, DJU de 1.7.2005, p. 530).

Assim, lícita é a cláusula de eleição 

questionada (fl. 148 verso), quer em virtude de não se encontrar 

vulnerável a empresa agravada, quer em razão de inexistir ofensa 

à boa-fé objetiva das partes.

3: Nessas condições, dá-se 

provimento ao agravo contraposto, reformando-se a r. decisão 

impugnada (fl. 23), a fim de se rejeitar a exceção de 

incompetência argüida pela agravada (fl. 24), reconhecendo-se a 

competência do digno juízo de origem para o julgamento do 

processo em análise". 



16

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 0137391-17.2011.8.26.0000
Voto nº:17.409

Anote-se, por oportuno, que a agravante já 

trasladou para estes autos cópia do v. acórdão proferido no AI n.º 

532.546.4/0-00 (fls. 162/164).

Em suma, confirmo a manutenção da ação na 

40ª Vara Cível do Foro Central da Capital. 

Pelo meu voto, dou provimento 

ao recurso.

ROMEU RICUPERO
Relator
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