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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0014173-20.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL 

SINDETUR DF e TAM LINHAS AEREAS S/A, são apelados TAM LINHAS 

AEREAS S/A e SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO DO DISTRITO 

FEDERAL SINDETUR DF.

ACORDAM, em 23ª Câmara de Direito Privado 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 J. B. 

FRANCO DE GODOI (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.

São Paulo, 7 de agosto de 2013

Sá Moreira de Oliveira
RELATOR

Assinatura Eletrônica 
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Apelação sem Revisão nº 0014173-20.2009.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Apelantes: Sindicato das Empresas de Turismo do Distrito Federal 
Sindetur Df e Tam Linhas Aereas S/A 
Apelados: Tam Linhas Aereas S/A e Sindicato das Empresas de Turismo 
do Distrito Federal Sindetur Df 
Interessado: Vasp Viaçao Aerea de Sao Paulo
TJSP  23ª Câmara de Direito Privado
(Voto nº SMO 14279)

TRANSPORTE AÉREO  Repetição de indébito  
Retenção indevida de ICMS  Cerceamento de 
defesa afastado  Diversas oportunidades para 
reunião dos documentos necessários à análise 
pericial  Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
julgadas procedentes: 1089 e 1600  Não 
incidência sobre transporte aéreo  Confissão da 
apelante TAM para a cobrança  Procedência da 
demanda mantida  Honorários advocatícios em 
consequência da sucumbência a serem fixados 
tendo por base de cálculo a condenação  
Inteligência do artigo 20, § 3º, do Código de 
Processo Civil  Valores a serem apurados em 
liquidação.

Apelação do Sindicato das Empresas de Turismo 
do Distrito Federal  SINDETUR/DF provida.

Apelação da TAM  Linhas Aéreas S.A. não 
provida.

Trata-se de apelações interpostas pelo SINDICATO 

DAS EMPRESAS DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL  SINDETUR/DF 

(fls. 925/931) e pela TAM  LINHAS AÉREAS S.A. (fls. 936/944) contra r. 

sentença de fls. 905/909 proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível do Foro 

Central da Comarca desta Capital, Dr. Mário Chiuvite Júnior, que julgou 

procedente o pedido de repetição de indébito deduzido pelo SINDICATO DAS 

EMPRESAS DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL  SINDETUR/DF em 

face de TAM  LINHAS AÉREAS S.A. e VARIG VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO 

(cf. certidão de fls. 332), condenando as empresas aéreas a “restituírem toda a 

importância retida sobre as comissões dos agentes de viagens filiados ao autor 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação sem Revisão nº 0014173-20.2009.8.26.0000
3

desde 4.6.1994 até a presente data, devidamente corrigida com juros legais e 

correção monetária, realizando-se liquidação da sentença por cálculos” (fls. 

909). Além disso, condenou as empresas aéreas no pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado desde a propositura 

da ação nos termos legais (fls. 909).

O SINDICATO apelante diz aplicável o disposto no 

artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, para incidência dos 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação, e não do valor da causa. Transcreve 

precedentes. Postula o provimento do recurso. 

A apelante TAM nega a existência de prova nos 

autos de que tenha existido retenção de ICMS, imposto de circulação de 

mercadorias e serviços. Argui o cerceamento de defesa. Sustenta ter 

disponibilizado toda a documentação de contabilidade para análise. Recusa 

tenha o Sr. Perito Judicial especificado os documentos a serem apresentados. 

Fazendo referência à documentação da VASP, nega a retenção do imposto. 

Impugna a existência de revelia para que os fatos afirmados na inicial sejam 

reputados verdadeiros. Diz ausente autorização legal para a aplicação da 

presunção. Também questiona a falta de limitação da condenação à retenção 

de ICMS que pudesse reduzir o percentual da comissão a níveis inferiores ao 

pactuado em contrato. Postula o provimento do recurso. 

Contrarrazões às fls. 954/967 e 975/976, pela 

manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Devidamente representada nos autos, tendo a 

sentença sido proferida antes do processamento da recuperação judicial, 

depois, convolada em falência, a empresa VASP não interpôs recurso de 

apelação, tendo a r. sentença transitado em julgado em face dela.

Foi determinada a produção de prova pericial em 

audiência, com ciência das partes (fls. 421). 
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O laudo pericial reunido às fls. 472/539 analisou 

exclusivamente os documentos apresentados pela empresa VASP, pois “a Co-

Ré TAM, até o encerramento das diligências, ainda não havia conseguido 

colecionar os documentos necessários ao exame que nos foi determinado” (fls. 

475).

Em resposta, a apelante TAM requereu a 

complementação do laudo e indicou assistente técnico, negando a intimação 

para a apresentação de documentos (fls. 845). 

O MM. Juízo 'a quo' deferiu o pedido, determinando 

à apelante TAM que disponibilizasse os documentos no endereço do Perito 

Judicial (fls. 846).

Em cumprimento, a apelante TAM afirmou que o 

assistente técnico indicado já estava em contato com o Perito Judicial (fls. 

847). Contudo, o Perito Judicial negou que tivesse sido procurado para que 

prestasse informações sobre a documentação (fls. 849).

Novo prazo foi concedido à apelante TAM para 

apresentação dos documentos, sob pena de preclusão (fls. 850).

Sem manifestação da apelante TAM, o MM. Juízo 'a 

quo' determinou a apresentação do laudo (fls. 856.

Então, a apelante TAM cingiu-se a dizer que a 

documentação foi localizada e que estava à disposição do Perito Judicial (fls. 

857). Todavia, novamente o Perito Judicial informou que os documentos não 

foram entregues pela apelante TAM (fls. 864/865).

Mais uma vez, o MM. Juízo 'a quo' concedeu prazo 

para a apresentação da documentação, sob pena de preclusão (fls. 866).

E nenhuma manifestação existiu por parte da 

apelante TAM (cf. certidão de fls. 866v).

Logo, foi declarada preclusa a prova (cf. decisão de 

fls. 867) e encerrada a instrução (fls. 868), decisões contra as quais não foi 

interposto qualquer recurso.

Transcorreram aproximadamente cinco anos entre a 

data de deferimento da produção de prova (maio de 2000) e o encerramento 

da instrução (janeiro de 2005), não havendo justificativas razoáveis para que a 
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apelante TAM não apresentasse os documentos necessários à realização da 

perícia, comprovantes de pagamento das comissões devidas pela venda de 

passagens aéreas pelos agentes filiados do SINDICATO apelante.

Neste contexto, não há que se falar em cerceamento 

de defesa.

Nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 1089, foi concedida medida liminar, depois confirmada por ocasião do 

julgamento de procedência do pedido, para afastar a incidência de imposto de 

circulação de mercadorias e serviços sobre os transportes aéreos 

(“aeroviários”) (cf. extrato de fls. 96/97). 

Em sua inicial, o SINDICATO apelante afirmou a 

continuidade da retenção do ICMS pela apelante TAM sobre as comissões 

percebidas pelos agentes de viagens filiados mesmo após a decisão liminar 

nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1089, requerendo a 

repetição.

Em contestação, a apelante TAM negou a existência 

de acordo para pagamento de comissão fixa, bem como a existência de 

diferença a ser paga. Discorreu sobre a composição dos preços das 

passagens aéreas. E confessou a falta de execução da medida liminar 

concedida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Confira-se:

“Existem contratos entre a Contestante e as 
agências de viagem que foram assinados em 1996 e 1997, quando 
já em vigor a liminar do STF que suspendeu a cobrança do ICMS e 
isso significa que essas agências de viagem aceitaram as 
condições existentes já com a concessão da medida liminar” (fls. 
258).

Além disso, também em contestação, a apelante 

TAM afirmou textualmente “existir Lei Complementar e Convênio ICMS, que 

obrigam as empresas aéreas ao recolhimento do tributo” (fls. 261).

Assim respondendo, a apelante TAM confessou os 

fatos afirmados pelo SINDICATO apelante, isto é, admitiu como verdadeiros os 

fatos contrários ao seu interesse e favorável ao adversário, conforme 

prescrição do artigo 348, do Código de Processo Civil.
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Ora, não bastasse a decisão proferida nos autos da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1089, nos autos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 1600, conforme extrato 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp, analisado o 

teor da Lei Complementar nº 87/96, o Supremo Tribunal Federal também 

declarou a inconstitucionalidade da incidência do imposto sobre circulação de 

mercadorias e serviços sobre “a prestação de serviço de transporte aéreo de 

passageiros (...)”.

Portanto, foi a confissão que fez prova contra a 

confitente (em aplicação ao disposto no artigo 350, do Código de Processo 

Civil), não havendo reparos a serem feitos à procedência do pedido de 

repetição em face da apelante TAM. 

Evidente que a condenação está adstrita ao pedido, 

motivo pelo qual não há generalidade no dispositivo.

Neste contexto, adequada a procedência da 

demanda, para apuração em liquidação de sentença dos valores a serem 

restituídos em consequência da indevida retenção de ICMS sobre as 

comissões dos agentes de viagens filiados ao SINDICATO apelante. 

E tem razão o SINDICATO apelante para que os 

honorários decorrentes da sucumbência sejam calculados tendo por base de 

cálculo o valor da condenação, já que é essa a prescrição expressa do artigo 

20, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Pelo exposto, dou provimento à apelação interposta 

pelo SINDICADO para condenar as empresas aéreas no pagamento de 

honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação e nego provimento à apelação interposta pela TAM.

SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp
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