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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0018650-27.2012.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante AC 
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, é apelado J. TOLEDO DA AMAZÔNIA 
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não 
conheceram do recurso, com determinação de redistribuição. V.U. , de conformidade 
com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MAURÍCIO PESSOA 
(Presidente) e CLAUDIO GODOY.

São Paulo, 29 de junho de 2018.

Fabio Tabosa
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelante: AC Consultoria Empresarial Ltda. EPP (sucessora de Speed Motos Ltda.)

Apelada: J. Toledo da Amazônia Indústria e Comércio de Veículos Ltda.

Apelação nº 0018650-27.2012.8.26.0309  2ª Vara Cível de Jundiaí

Voto nº 12.199

Processual. Competência recursal. Demanda declaratória 
cumulada com pedidos indenizatórios fundada em negócio de 
concessão comercial quanto à comercialização de veículos 
(motocicletas da marca Suzuki) e autopeças, além de 
autorização da prestação de serviços de assistência técnica pela 
concessionária nos veículos fabricados pela concedente. 
Matéria, por conta da alusão expressa a demandas envolvendo 
negócios jurídicos que tenham por objeto coisa móvel, no art. 
5º, III.14, da Resolução nº 623/2013 do TJSP, afeta à 3ª 
Subseção de Direito Privado (25ª a 36ª Câmaras) do E. 
Tribunal de Justiça de São Paulo. Precedentes das C. Câmaras 
Reservadas de Direito Empresarial, bem como do E. Grupo 
Especial de Direito Privado. Apelação não conhecida, com 
determinação de redistribuição.

VISTOS.

A r. sentença de fls. 715/717 vº julgou parcialmente procedente 

demanda declaratória cumulada com pedidos indenizatórios, ajuizada por sedizente 

concessionária em face da concedente e fundada em infrações contratuais alegadamente 

praticadas pela ré ao longo de relação de concessão comercial quanto à venda de 

motocicletas e autopeças; considerou o MM. Juiz, em tal sentido, não comprovada a culpa 

atribuída à ré no tocante à resolução do negócio entre as partes, afastando nessa linha as 

irregularidades a ela imputadas e determinando por outro lado, em confirmação a anterior 

provimento antecipatório, o cancelamento de hipoteca outorgada pela autora.

Apela apenas a autora (fls. 720/732), insistindo, em síntese, no 

reconhecimento das infrações que diz terem sido praticadas pela ré, sobretudo em função 

da disponibilização de preços e condições de pagamento alegadamente diferenciadas a 

apenas algumas concessionárias da rede de distribuição Suzuki, em ofensa segundo 

entende à regra de uniformidade entre os distribuidores prevista nos arts. 13, § 2º, e 16, III, 

da Lei nº 6.729/79, e da celebração de novos contratos de concessão comercial, à míngua 
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de condições justificadoras para tanto (art. 6º da mesma Lei). Acena outrossim com o 

princípio da boa-fé objetiva, reiterando que a ré, ao deixar de produzir a motocicleta 

Suzuki Burgman 125, modelo alegadamente responsável por parcela significativa das 

vendas, teria adotado conduta análoga à cessação de suas atividades, tudo de modo a 

justificar a resolução do negócio por culpa exclusiva dela, concedente, nos termos do art. 

22, III, do mesmo diploma legal. No mais, insiste na condenação da parte contrária à 

reparação dos prejuízos materiais e morais que diz ter suportado, batendo-se, em 

conclusão, pela reforma da r. sentença, com o julgamento de procedência da demanda.

Tendo em vista a matéria, determinei a imediata remessa do feito 

ao julgamento virtual.

É o relatório.

Falta atribuição funcional a esta C. 2ª Câmara Reservada de 

Direito Empresarial para apreciação do recurso.

Com efeito, o caso não envolve qualquer dos temas de atribuição 

funcional das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, a saber, matéria societária 

prevista nos arts. 966 a 1.195 do Código Civil e na Lei nº 6.404/76, falência, recuperação 

judicial e extrajudicial, propriedade industrial e concorrência desleal (Le nº 9.279/96) e 

franquia, nos termos do art. 6º da Resolução nº 623/13 deste E. Tribunal de Justiça.

Por outro lado, a orientação jurisprudencial largamente 

predominante no âmbito desta C. Corte é a de que as demandas envolvendo contratos de 

concessão comercial, tendo como objeto o direito de revenda de veículo e peças acessórias, 

bem como a autorização da prestação de serviços de assistência técnica pela concessionária 

nos veículos fabricados pela concedente, sejam de competência da C. Terceira Subseção de 

Direito Privado (25ª a 36ª Câmaras), por dizerem respeito a negócios relativos a coisas 

móveis.

É o que se extrai, enfim, da já citada Resolução nº 623/13, que 

atribui à 3ª Subseção de Direito Privado o julgamento das “ações que versem sobre a 

posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e 

semoventes” (art. 5º, III.14).

Ressalte-se que embora o objeto do negócio entre as partes acabe 
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por envolver, dentre outros aspectos, a utilização da marca de motocicletas de titularidade 

da ré (Suzuki), o litígio não discute direitos e obrigações relativos a tal propriedade 

industrial, sendo a questão marcária mero elemento, juntamente com inúmeros outros, do 

negócio de concessão comercial. A presente demanda trata, isso sim, da cessão do direito 

de revenda de bens móveis, que constitui o núcleo do negócio jurídico entre as partes.

Esse, de resto, é o entendimento que vem sendo reiteradamente 

adotado pelas C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial em hipóteses em tudo 

assemelhadas: AI nº 2034739-38.2018.8.26.0000, 2ª CRE, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 

22/3/18; AI nº 2155161-76.2017.8.26.0000, 2ª CRE, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 21/8/17; 

Ap. nº 0027771-32.2008.8.26.0564, 1ª CRE, Des. Rel. Ênio Zuliani, j. 2/8/17; AI nº 

2066359-05.2017.8.26.0000, 2ª CRE, Rel. Des. Araldo Telles, j. 28/4/17; AI nº 

2217067-04.2016.8.26.0000, 1ª CRE, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 22/2/17; AI nº 

2131495-80.2016.8.26.0000, 1ª CRE, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 8/2/17; Ap. nº 

0014579-61.2010.8.26.0564, 2ª CRE, Juiz Rel. Alexandre Marcondes, j. 15/10/16; AI nº 

2171479-71.2016.8.26.0000, 2ª CRE, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 19/9/16; Ap. nº 

1100976-38.2013.8.26.0100, 2ª CRE, Rel. Des. Campos Mello, j. 15/8/16; AI nº 2077297-

93.2016.8.26.000, 2ª CRE, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 27/4/16; Ap. nº 

0017520-07.2009.8.26.0309, 2ª CRE, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 1º/7/13. 

Deve-se considerar, ainda, que o C. Grupo Especial de Direito 

deste E. Tribunal de Justiça também tem se posicionado nesse mesmo sentido quanto à 

matéria, como segue:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA  RECURSO DE APELAÇÃO 
INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO 
DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E 
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS  RELAÇÃO DE 
CONCESSÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES  CONCESSÃO E 
REVENDA DE VEÍCULOS COM BASE NA LEI Nº 6.279/1979  APLICAÇÃO 
DA RESOLUÇÃO Nº 623/2013, ART. 5º, III.14, COM AS ALTERAÇÕES DAS 
RESOLUÇÕES Nº 693/2015 E 736/2016  CONFLITO PRECEDENTE  
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA. Tratando-se de pedido referente 
à rescisão contratual c.c. obrigação de fazer e reparação de danos morais e 
materiais baseados em relação de concessão comercial e revenda de veículo, 
nos termos da Lei nº 6.729/79 (Lei Ferrari), e não de representação comercial, 
a competência é de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III, nos 
termos do artigo 5º, III, item 14, da Resolução 623/2013, com as modificações 
realizadas pela Resolução 693/2015 e 736/2016. Conflito procedente, 
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reconhecida a competência da 28ª Câmara de Direito Privado, suscitada.” 
(CC nº 0041961-28.2017.8.26.0000, Rel. Des. Correia Lima, j. 21/2/18). No 
mesmo sentido: CC nº 0004378-72.2018.8.26.0000, Rel. Des. J. B. Franco de 
Godoi, j. 14/3/18; CC nº 0044992-56.2017.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes 
D'Angelo, j. 27/10/17; CC nº 0014988-36.2017.8.26.0000, Rel. Des. Paulo 
Ayrosa, j. 28/6/17; CC nº 0019867-86.2017.8.26.0000, Rel. Des. Gomes 
Varjão, j. 11/5/17; CC nº 0075571-55.2015.8.26.0000, Rel. Des. Francisco 
Thomaz, j. 10/12/15; CC nº 0033947-26.2015.8.26.0000, Rel. Des. João Carlos 
Saletti, j. 25/6/15. 

Ante o exposto, não se conhece do recurso, com determinação de 

redistribuição a uma das C. Câmaras da 3ª Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de 

Justiça de São Paulo (25ª a 36ª Câmaras).

FABIO TABOSA
Relator


		2018-06-29T17:37:30+0000
	Not specified




