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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 

nº 2059503-30.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é 

agravante VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL MOTOS LTDA, são 

agravados MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA, CENTRO SUL 

MOTOS LTDA, MOTOESTE MOTORES PEÇAS E ACESSÓRIOS OESTE 

LTDA e P N MOTOS ALTO OESTE LTDA.

ACORDAM, em 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 

recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

VANDERCI ÁLVARES (Presidente) e EDGARD ROSA.

São Paulo, 24 de julho de 2014. 

Hugo Crepaldi
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2059503-30.2014.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Vale do Jaguaribe Comercial Motos Ltda. 
Agravado: Motocedro Comercial de Motos Ltda. e Outros
Voto nº 8927

AGRAVO DE INSTRUMENTO  AÇÃO 
INDENIZATÓRIA  Exceção de incompetência  
Dúvida quanto à aplicabilidade da cláusula de 
eleição de foro existente em Convenção não 
assinada pela agravante  Convenção firmada 
com base no art. 17 da Lei Ferrari (Lei n. 6.729) 

 Termos aplicáveis aos componentes da 
categoria  Escopo da Convenção que é 
uniformizar a disciplina das redes distribuidoras 

 Negado provimento. 

Vistos.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto 

por VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL MOTOS LTDA., nos autos da 

ação de cobrança que lhe movem MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS 

LTDA. e OUTROS, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz 

de Direito da 44ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dr. 

Guilherme Madeira Dezem, que rejeitou a exceção de incompetência, 

mantendo os autos na Comarca de São Paulo (fls. 89/90).

Sustenta a agravante que inexiste cláusula de 
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eleição de foro aplicável, de modo que a competência se dá com base na 

observância do art. 100, inc. IV, “a” do CPC, ou, subsidiariamente, com base 

no local do dano alegado pelas agravadas. 

Recurso tempestivo, acompanhado de 

documentos, foi primeiramente distribuído à 2ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial, que, por sua vez, entendeu-se incompetente e remeteu o 

processo a uma das Câmaras da 3ª Seção de Direito Privado. 

O processo tramitou sem a concessão do 

efeito suspensivo pleiteado (fls. 200). 

Dispensadas as informações e a contraminuta, 

os autos foram encaminhados à mesa.

É o relatório.

Pelo que se depreende da leitura dos autos, as 

partes são todas distribuidoras da Moto Honda da Amazônia Ltda., cada 

qual responsável pela distribuição e assistência técnica de determinada 

localidade. Aduzem as autoras agravadas, porém, que a agravante 

desrespeitou as cláusulas que determinam a vedação de comercialização 

de motos novas nas áreas alheias, causando-lhe os prejuízos materiais que 

visam a ser reparados. 

Em sede de resposta, a agravante opôs 

exceção de incompetência. Aduz que as empresas litigantes são sediadas 

em Russas  CE, e, considerando a regra do art. 100, inc. IV, alínea “a” do 

Código de Processo Civil, para lá devem ser remetidos os autos.  
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O Juízo a quo, por sua vez, afastou tais 

alegações, acolhendo a tese das agravadas de que se aplica à presente 

hipótese a cláusula de eleição de foro estabelecida na Convenção da Marca 

(fls. 175/196).

Contra essa decisão se insurge a ré agravante, 

porém sem acerto. 

O cerne da controvérsia é a aplicabilidade ou 

não das normas da Convenção da Marca ao presente caso, notadamente da 

norma que estipula eleição de foro, afirmando que: “O foro competente para 

conhecer e dirimir eventuais litígios desta Convenção Parcial e Provisória de 

Marca é o da Capital do Estado de São Paulo, e nele o Central  João 

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

(cláusula 24, às fls. 196). 

Segundo sustenta a agravante, elas não 

seriam aplicáveis porquanto a convenção foi firmada apenas entre a Moto 

Honda da Amazônia Ltda. e a Associação Brasileira de Distribuidores 

Honda. Assim, o princípio da relatividade dos contratos impede que se 

estendam os efeitos da Convenção à agravante. 

Tal argumentação, porém, não merece 

acolhimento, sendo descabido equiparar a natureza jurídica da Convenção a 

um mero contrato, e, ainda que assim fosse, o fato de a Associação 

representar os interesses da agravante já faria com que, mesmo não sendo 

signatária direta da Convenção, a ela a agravante se curvasse. 

Com efeito, a Convenção que prevê a cláusula 

de eleição de foro foi firmada em atenção ao que dispõe o art. 17 da Lei 
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Ferrari, diploma legal que regula a atividade das distribuidoras de veículos 

automotores terrestres:

Art. 17. 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 com força de 

lei, entre:

I - as categorias econômicas de produtores e distribuidores de veículos 

automotores, cada uma representada pela respectiva entidade civil ou, 

na falta desta, por outra entidade competente, qualquer delas sempre de 

âmbito nacional, designadas convenções das categorias econômicas;

II - cada produtor e a respectiva rede de distribuição, esta através da 

entidade civil de âmbito nacional que a represente, designadas 

convenções da marca.

Trata-se de Convenção com força de lei entre 

os distribuidores, instrumento bastante eficiente para estabelecer a 

regulamentação contratual uniforme para toda a rede de distribuição, e, por 

isso, vinculando a todos aqueles participantes da relação jurídica de um 

modo geral. Nesse sentido, destacam-se as palavras do Min. Ricardo Villas 

Bôas Cueva:

E como se não bastasse, o citado diploma trouxe para o então direito 

comercial uma inovação: a convenção das categorias econômicas e a 

convenção da marca como fontes supletivas de direitos e obrigações 

para os integrantes da relação contratual. A Convenção de Categorias 

Econômicas produz efeitos no tocante a terceiros, ou seja, os 

componentes das respectivas categorias tornam-se vinculados através 

de um pacto normativo. Possuindo similaridade com as convenções 

coletivas de trabalho, tais pactos não tinham sido, até então, previstos no 

âmbito comercial. (REsp 1345653/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 

20/02/2013)
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Assim, a Convenção vincula os componentes 

da categoria, motivo pelo qual a cláusula de eleição de foro é oponível à 

agravante. No mesmo sentido já se decidiu neste Tribunal:

Agravo de instrumento. Eleição de foro. Validade. Remessa dos autos à 

Comarca da Capital. Invocação do art. 17, inciso II, da Lei nº 6.729/79, 

pela agravante. Eleição pactuada em convenção realizada entre as 

distribuidoras que deve ser respeitada. Prevalência da cláusula 

contratual. Manutenção da remessa. Agravo de instrumento desprovido. 

(TJSP  Agravo de Instrumento n. 0081867-98.2012.8.26.0000  27ª 

Câmara de Direito Privado  Des. Rel. Gilberto Leme  Julgamento: 

19.06.2012). 

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. (TJSP  Agravo de Instrumento n. 

0137391-17.2011.8.26.0000  Câmara Reservada de Direito Empresarial 

 Des. Rel. Romeu Ricupero 0 Julgamento: 08.11.2011). 

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'1 - 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 Capitai, previsto na cláusula 24 da citada convenção - Inaplicabilidade 

do CDC, uma vez que não se cuida de relação de consumo - 
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Reconhecida a competência do juízo de origem para o julgamento do 

processo - Agravo provido. (TJSP  Agravo de Instrumento n. 

0046290-64.2009.8.26.0000  23ª Câmara de Direito Privado  Des. Rel. 

José Marcos Marrone  Julgamento: 10.02.2010). 

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

HUGO CREPALDI
Relator
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