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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0123569-15.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAPI 
COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS PIMENTA LTDA., são apelados MOTO 
GERAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. (ATUAL DENOMINAÇÃO) e MOTO 
STAR TRÊS CORAÇÕES LTDA. (ANTIGA DENOMINAÇÃO).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não 
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. 
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA 
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. 
MÔNACO DA SILVA.

São Paulo, 17 de novembro de 2014.

Fábio Podestá
relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0123569-15.2012.8.26.0100

APELANTE: CAPI COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS PIMENTA LTDA. 

APELADOS: MOTO GERAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. E MOTO STAR 

TRÊS CORAÇÕES LTDA.

COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 5791

COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de cobrança 
proposta por concessionária Honda em face de outra, 
fundada em alegadas vendas para além da área de atuação 
delimitada – Pedido amparado na Lei n. 6.729/79 – Relação 
entre as partes que deriva de contrato de concessão 
comercial regido por lei específica e cujo escopo é a venda 
de coisa móvel corpórea - Competência da 3ª Subseção de 
Direito Privado desta Corte – Inteligência do artigo 5º, 
inciso III, item “III.14”, da Resolução nº 623/2013 deste 
Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, determinada a 
sua remessa a uma das Câmaras compreendidas entre a 25ª e 
a 36ª da Seção de Direito Privado.

Trata-se de “ação de cobrança” ajuizada por CAPI 

COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS PIMENTA LTDA. em face de MOTO 

GERAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., objetivando a condenação da ré 

ao pagamento de R$. 26.396,60, correspondente aos valores apurados 

em denúncias de vendas realizadas em invasão à sua área de atuação 

(dela autora), perante Conselho Arbitral previsto na Terceira 

Convenção da Marca Honda. Assevera que, em desrespeito ao art. 5º, 

§2º, da Lei n. 6.729/79, a requerida efetuou vendas em área delimitada 

para atuação da autora, de modo que deve arcar com os valores a elas 

respectivos, apurados a fls. 08. 

A sentença (fls. 869/873), cujo relatório se adota, 
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julgou improcedente o pedido, carreando à autora os ônus 

sucumbenciais, com verba honorária fixada em 10% sobre o valor 

atribuído à causa.

Embargos declaratórios opostos pela autora (fls. 

876/880), foram rejeitados a fls. 881.

Apela a requerente (fls. 884/893), a sustentar, em 

breve síntese, que a sentença deve ser reformada, pois o juízo singular 

não aplicou corretamente a Convenção da Marca Honda (fls. 892), 

devendo o pedido ser julgado totalmente procedente, com inversão da 

distribuição dos ônus sucumbenciais.

O recurso é tempestivo (fls. 882), foi preparado (fls. 

894/896) e respondido (fls. 900/911).

É o relatório.

A presente apelação não deve ser conhecida por 

esta Câmara.

Cuida-se de ação de cobrança formulada por 

concessionária Honda em face de outra, da mesma marca, a sustentar 

que a ré invadiu sua área de atuação, procedendo a vendas indevidas 

de motocicletas (fls. 08), pelas quais deve ressarcir a autora, pedido este 

amparado na Lei n. 6.729/79 (“Lei Renato Ferrari”).

Tal matéria não se insere na competência desta 1ª 

Subseção de Direito Privado, mas sim na competência da 3ª Subseção 
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de Direito Privado, por força do que dispõe o item III.14, do inciso III, 

do art. 5º, da Res. 623/2013, deste Tribunal:

“Art. 5ª. A Seção de Direito Privado, formada por 19 

(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 

(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) 

Câmaras, também numeradas ordinalmente, subdividida em 3 (três) 

Subseções, assim distribuídas: [...]

III  Terceira Subseção, composta pelas 25ª a 36ª 

Câmaras, com competência preferencial para julgamento das seguintes 

matérias: [...]

III.14  Ações que versem sobre a posse, domínio ou 

negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e 

semoventes;” (destacamos).

A propósito, já decidiu esta Corte:

“Competência recursal - Ação de cobrança - Partes que 

desempenham atividades derivadas da concessão comercial dos produtos da 

marca "Honda" - Atividades exercidas sob a égide da "Lei Ferrari" - 

Distribuidoras da marca "Honda" que estão sujeitas às normas aplicáveis a 

todas as empresas concessionárias integrantes da rede de distribuição 

respectiva. Competência recursal Alegação de invasão da área demarcada para 

atuação - Ré que teria violado o art. 5º, I, § 2º, da Lei 6.729/79, alterada em 

parte pela Lei 8.132/90 Relação existente entre as partes que deriva de contrato 

de concessão comercial regido por lei específica Ação que versa sobre negócio 
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jurídico que tem por objeto coisa móvel corpórea. Competência recursal - 

Aplicação do art. 5º, III.14, da Resolução 623/13 do TJSP Julgamento que cabe 

a 25ª até a 36ª Câmaras da Seção de Direito Privado Competência que é 

determinada pela matéria, não pela prevenção - Determinada a remessa dos 

autos ao setor competente, visando à redistribuição da apelação a uma das 

aludidas Câmaras Apelo da autora não conhecido.” (Apel 

0116822-54.2009.8.26.0100, 23ª Câm. Direito Privado, rel. Des. José 

Marcos Marrone, j. 28.05.2014).

“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de cobrança. 

Concessionárias de produtos da marca "Honda". Relação regida pela Lei 

nº.6.729/79. Matéria não afeta à competência das Câmaras Reservadas de 

Direito Empresarial. Competência da 3ª Subseção de Direito Privado deste E. 

Tribunal. Art. 5º, III.14 da Resolução nº 623/2013 deste E. Tribunal. 

Redistribuição à 3ª Subseção de Direito Privado. Recurso não conhecido, com 

determinação.” (AI 2059503-30.2014.8.26.0000, 2ª Câm. Reservada ao 

Direito Empresarial, rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 19.05.2014).

Entendimento que possui amparo em decisões 

proferidas pelo Órgão Especial e pelo Grupo Especial da Seção do 

Direito Privado, a saber:

“Dúvida de competência. Concessão comercial. Contrato 

firmado com base na Lei n° 6.729/79 entre montadora e concessionária, para 

revenda de veículos automotores e peças. Negócio jurídico que não se confunde 

com representação comercial, e versa sobre coisas móveis corpóreas. 

Procedência. Competência da Seção de Direito Privado III, a que se integra a 
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Colenda Câmara suscitante, a 29a Câmara de Direito Privado. Resolução 

194/2004, art. 2o, III, "c".” (Dúvida de Competência 0228732-

95.2009.8.26.0000, Órgão Especial, j. 14.10.2009).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA 

ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO 

COMERCIAL, REGIDO PELA LEI N° 6.729/1979. COMPETÊNCIA 

RECURSAL DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO III DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO N° 194/2004, ART. 2% INC. III, "c". 

PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. 

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA.” (Conflito de 

Competência n. 0049996-16.2013.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do 

Direito Privado, rel. Des. Campos Mello, j. 23.05.2013).

Logo, a competência para julgamento da presente 

apelação é da Subseção de Direito Privado “III” (Câmaras de 25ª a 36ª), 

nos termos do item “III.14”, inciso III, artigo 5º, da Resolução nº 

623/2013 desta Corte.

Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, 

determinando sua redistribuição a uma das Câmaras competentes.

FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ

Relator
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