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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0193240-38.2006.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO 
CARLOS DESTRO, é apelado UNITED AIRLINES INC.

ACORDAM, em 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA 
CATARINA STRAUCH (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E CAMPOS 
PETRONI.

São Paulo, 13 de março de 2018

MOURÃO NETO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação n. 0193240-38.2006.8.26.0100

Voto n. 15.022
Comarca: São Paulo (Foro Central  14ª Vara Cível) 
Apelante: Antonio Carlos Destro
Apelada: United Airlines Inc. 

MM. Juiz: Alberto Gibin Villela

Civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. 
Representação comercial. Pretensão à reforma 
manifestada pelo autor. 

Constatação de que a matéria que não se insere no 
âmbito da competência desta 3ª Subseção de Direito 
Privado, mas, sim, na da 2ª Subseção. Incidência do 
artigo 5º, inciso II, item II.1, da Resolução n. 623/2013 
do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. 
Irrelevância de anterior distribuição de agravo de 
instrumento. 

RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de 
redistribuição.

I  Relatório.  

Consoante a petição inicial (fls. 1/28) e os documentos que a 

instruíram (fls. 29/184), Antonio Carlos Destro, ora apelante, ajuizou esta 

demanda aduzindo ter celebrado com a United Airlines Inc., ora apelada, 

contrato de representação comercial denominado “Contrato de constituição de agente 

geral de vendas de bilhetes de passagens aéreas não exclusivas e de fornecimento de bilhetes de 

passagens aéreas”, pelo qual faria a representação da ré na venda de passagens 

aéreas na região sul do país. 

Esclarece que contrato tinha vigência de um ano, renovável 

por igual período automaticamente e, segundo os termos pactuados, a ré teria se 

obrigado a pagar comissões pelas vendas dos bilhetes de passagens aéreas de 
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acordo com as condições de preço por ela determinadas vigentes na data da 

efetiva venda, com exceção dos tributos e despesas de todo gênero que 

pudessem recair sobre o bilhete vendido.

Na sequência, descreve os investimentos que realizou para 

atender as exigências da ré, além da obrigação de prestar contas três vezes ao 

mês e do controle efetuado pela ré em relação aos seus funcionários.

Sustenta, porém, que a ré teria unilateralmente reduzido os 

postos de venda por ele controlados, além de ter reduzido a sua comissão para 

3% (três por cento) em relação aos voos e não mais em relação às passagens 

vendidas, o que teria inviabilizado a continuidade do negócio, ensejando a 

rescisão contratual.

Em decorrência, aduz a ocorrência de dano moral.

Com base nessa causa de pedir, o autor pediu a condenação 

da ré ao pagamento de indenização por danos morais e por danos materiais, 

estes relacionados aos “valores das comissões a serem apurados por perícia contábil, 

considerando a média dos valores de faturamento que o autor percebia e ainda teria direito se 

perdurasse o lapso contratado entre as partes, considerados pelas condições inicialmente 

contratadas e executadas até o advento da mudança unilateral pelo réu”; ao “ressarcimento 

relativo ao investimento realizado para tornar viável o empreendimento” e à “restituição dos 

valores referentes aos tributos pagos, assim como a diferença decorrente da exclusão do valor dos 

tributos no montante das comissões que incidiam somente sobre o valor líquido” (cf. fls. 27).

 Decorridos os trâmites processuais, sobreveio a sentença que 

extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, 

inciso VI, do Código de Processo Civil de 1973, condenando o autor ao 

pagamento do décuplo das custas processuais, nos termos do §1º do artigo 4º da 

Lei n. 1.060/50 e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa 

atualizado. Demais disso, com fundamento nos artigos 17, inciso II e 18, do 
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mesmo diploma legal, condenou o autor ao pagamento de multa por litigância 

de má-fé no valor de 1% do atribuído à causa (fls. 931/933).

Apela o autor, sustentando a necessidade de reforma da 

sentença terminativa em razão da preclusão consumativa. Insurge-se contra a 

revogação dos benefícios da justiça gratuita, afirmando não ter condições de 

arcar com as custas e despesas processuais. Defende, ainda, a ausência de má-fé 

a justificar a sua condenação ao pagamento do décuplo das custas processuais e 

da multa fundada no artigo 18 do CPC/1973 (fls. 947/960).

Recurso recebido (fls. 964) e respondido (fls. 970/975). 

II  Fundamentação. 

O apelo se sujeita à disciplina do Código de Processo 

Civil de 1973 (sentença tornada pública em dezembro de 2014), atraindo a 

incidência dos Enunciados Administrativos números 2 e 7 do C. Superior Tribunal de 

Justiça) e não pode ser conhecido por esta C. 27ª Câmara, integrante da 3ª 

Subseção de Direito Privado. 

Como se extrai do que foi exposto na petição inicial (relatório 

supra), a matéria aqui versada envolve a relação jurídica de representação 

comercial, matéria afeta à competência das colendas Câmaras que compõem a 2ª 

Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.

Destarte, incide à hipótese vertente o disposto no artigo 5º, 

inciso II, item II.1, da Resolução n. 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça, 

segundo o qual a Segunda Subseção, composta pelas 11ª a 24ª Câmaras e pelas 

37ª e 38ª têm competência preferencial para o julgamento das “ações oriundas de 

representação comercial, comissão mercantil, comodato, condução e transporte, depósito de 

mercadorias e edição”.
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Nesse sentido colhem-se precedentes desta C. Corte:

Competência recursal. Ação que versa sobre relação jurídica 
de representação comercial. Seção de Direito Privado II. É da 
segunda subseção da Seção de Direito Privado desta Corte (11ª a 
24ª, 37ª e 38ª Câmaras) a competência preferencial para conhecer 
de recurso interposto em ação que versa sobre relação jurídica 
de representação comercial. Recurso não conhecido. Redistribuição 
determinada. (Apelação n. 1130872-24.2016.8.26.0100, 28ª Câmara 
de Direito Privado, Des. Rel. Cesar Lacerda, j. 5/12/2017)

Ação de cobrança  Representação comercial   Matéria 
cuja competência não se insere dentre aquelas cometidas á 25ª à 36ª 
Câmaras de Direito Privado  Recurso não conhecido. (Apelação n., 
26ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Vianna Cotrim, j. 2/2/2018)

Anote-se que a anterior distribuição do Agravo de 

Instrumento n. 0055407-16.2008.8.26.000  ao qual foi dado provimento por 

decisão monocrática da relatoria do eminente Desembargador Dimas Rubens 

Fonseca (fls. 375/376)  não tem reflexo algum sobre a incompetência desta C. 

Câmara, na consideração de que a incompetência absoluta ratione materiae 

sobreleva e afasta as regras de prevenção dispostas nos artigos 105 e seguintes 

do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. 

A propósito, cumpre mencionar os seguintes julgados do 

Órgão Especial e do Grupo Especial da Seção do Direito Privado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA . Declaratória de nulidade de ato 
administrativo consistente em alvará de autorização para instalação 
de torre de transmissão de telefonia celular, com distância do 
terreno vizinho inferior àquela determinada por lei. Matéria de 
competência da Seção de Direito Público, consoante Resolução 
623/2013, artigo 3º, I.2. Irrelevância de prevenção da douta Câmara 
suscitada por julgamento de recurso em oportunidade anterior 
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Competência que se fixa em razão da matéria e, assim, é absoluta 
sobrepondo-se à prevenção, que é relativa. Precedentes da Relatoria 
e da Corte. Conflito conhecido, para declarar a competência da 
Câmara suscitante, 12ª Câmara de Direito Público. (Conflito de 
competência n. 0050819-53.2014.8.26.0000, Órgão Especial, Des. 
Rel. Xavier de Aquino, j. 8/10/2014)

Dúvida de competência. Somente há prevenção quando o 
órgão que conheceu do primeiro recurso é competente ratione 
materiae para julgá-lo. Assim, o julgamento de anterior recurso de 
agravo de instrumento por Câmara integrante da Subseção de Direito 
Privado III não é suficiente para afastar a competência da Subseção 
de Direito Privado II, à qual incumbe julgar ações e execuções 
fundadas em títulos de crédito. Exegese do art. 5º, inciso II, item II.3, 
da Resolução nº 623/13. Dúvida de competência procedente, para 
declarar competente a 18ª Câmara de Direito Privado. (Conflito de 
competência n. 0052215-60.2017.8.26.0000, Grupo Especial da 
Seção do Direito Privado, Des. Rel. Gomes Varjão, j. 22/1/2018)

III  Conclusão. 

Diante do exposto, não se conhece do recurso, 

determinando-se a redistribuição a uma das CC. Câmaras da 2ª Subseção 

de Direito Privado.

MOURÃO NETO
Relator

(assinatura eletrônica)


