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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1019281-80.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes SOUZA & 
LAUREANO AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, EDER LAUREANO DE SOUZA e 
JOVELINA VIEIRA DE SOUZA, é apelado FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E 
TURISMO LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE 
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.

São Paulo, 8 de janeiro de 2018.

Cerqueira Leite
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 31.876
APEL.Nº: 1019281-80.2014.8.26.0309
COMARCA: Jundiaí
APTE.  : Souza & Laureano Agência de Viagens Ltda.  ME., 

Eder Laureano de Souza e Jovelina Vieira de Souza
APDO.  : Flytour Agência de Viagens e Turismo Ltda.

Cobrança  Contrato de ajuste operacional e credenciamento para 
emissão de bilhetes aéreos - Pretensão da autora calcada em 
faturas com causa no cancelamento de vendas intermediadas pela 
corré pessoa jurídica  Correús revéis  Presunção de veracidade  
Sentença de procedência da pretensão  Recurso de apelação 
interposto pelos corréus  Alegação de ilegitimidade passiva dos 
corréus pessoas naturais, sócios da pessoa jurídica litisconsorte  
Cláusula que estipula responsabilidade solidária dos sócios no 
contrato assinado por eles, um deles como representante da pessoa 
jurídica  Legitimidade passiva “ad causam” dos sócios 
confirmada  Impugnação dos corréus sobre a falta de provas 
acerca de parte dos créditos reclamados pela autora  Bilhetes 
aéreos emitidos pela TAM Linhas Aéreas S/A. e Azul Linhas 
Aéreas Brasileiras  Cancelamentos documentados de forma 
distinta, uns instruídos com “notas de débito”, outros sem 
documentos que informem dados mínimos e coerentes com os 
créditos respectivos  Ônus da prova atribuído à autora (art. 333, 
inciso I, do CPC de 1973) - “Non liquet” em matéria de fato  
Pretensão de cobrança parcialmente procedente, apenas dos 
créditos instruídos com “notas de débito”  Decaimento recíproco 
dos demandantes, sem a dobra do art. 940 do Código Civil  
Recurso provido em parte.

A r. sentença de fls. 302/303, cujo relatório 
fica incorporado, julgou procedente a pretensão da autora nos 
autos de ação de cobrança ajuizada contra os corréus revéis, 
a fim de condená-los ao pagamento de R$ 54.328,62, com 
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça 
a contar o ajuizamento, mais juros de mora, de 1% ao mês, 
contados da citação, assim como custas e despesas 
processuais, os honorários advocatícios fixados em 10% do 
valor da condenação.

Inconformados, os corréus interpõem recurso de 
apelação, aduzindo que as vendas de passagens aéreas mediante 
operações com cartão de crédito foram regularmente 
processadas, e que cumpria às administradoras dos referidos 
cartões verificar restrições ao uso, como furto, roubo, 
fraude. Afirmam que não lhes era possível prever ou impedir o 
resultado se no ato da venda as operações eram aprovadas 
pelas administradoras. Advogam que a autora não provou que as 
operações em questão foram recusadas pelas administradoras, e 
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que, através dos documentos exibidos, os valores supostamente 
negados somam R$ 15.567,02, restando R$ 38.761,60 não 
provados, daí esse excesso que enseja a condenação da autora 
à dobra do art. 940 do Código Civil. Sustentam a 
ilegitimidade passiva “ad causam” dos sócios litisconsortes, 
visto que o contrato não foi assinado por eles, mas pela 
pessoa jurídica representada por um deles. Pedem reforma.

Recurso recebido e respondido, foi distribuído 
à 22ª Câmara Extraordinária de Direito Privado e 
redistribuído.

É o relatório.

Entre os demandantes foi pactuado contrato de 
ajuste operacional, credenciamento para emissão de bilhetes 
aéreos, estipulação de garantias e outras avenças, reclamando 
a autora o pagamento de bilhetes que, vendidos, não foram 
pagos.

Os sócios da pessoa jurídica litisconsorte têm 
legitimidade passiva “ad causam” para responderem pela 
obrigação de pagar exigida pela autora.

Cumpre observar que a pretensão é de cobrança 
do equivalente a bilhetes aéreos vendidos e cancelados diante 
da recusa dos administradores de cartões de crédito em face 
de reclamações dos usuários por furto, roubo ou fraude.

Sucede que, não obstante o negócio jurídico 
seja entre a autora e a corré Souza & Laureano Agência de 
Viagens Ltda.  ME., a cláusula “7.3” estipula a obrigação 
solidária dos sócios pelo pagamento dos bilhetes em virtude 
da rejeição/devolução da cobrança (v. fls. 12).

Ao contrário do que alegam os corréus, o 
contrato não está assinado apenas pela pessoa jurídica 
litisconsorte. A fls. 18 verifica-se que o corréu Eder 
Laureano de Souza assinou-o como representante da pessoa 
jurídica, e abaixo, à margem esquerda voltou a assiná-lo em a 
litisconsorte Jovelina Vieira de Souza na condição de sócios, 
ambos responsáveis solidários pelas obrigações da sociedade.

Há, portanto, legitimidade passiva “ad causam” 
dos sócios da pessoa jurídica corré, se eles assinaram o 
contrato de modo a assumir a responsabilidade preconizada.

No mérito, o recurso dos corréus colhe parcial 
provimento.
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A autora atua no seguimento de agenciamento de 
viagens, denominando-se “consolidadora”, e, nesse mister, 
intermedeia passagens aéreas entre outras agências e as 
companhias de transporte aéreo das quais é mandatária.

Por isso, pactuou com os corréus o 
“instrumento particular de ajuste operacional, credenciamento 
para emissão de bilhetes aéreos, estipulação de garantias e 
outras avenças”, do qual, segundo a cláusula “7.3”, emana a 
responsabilidade dos corréus pela rejeição e/ou devolução de 
cobranças por operações de venda de passagens.

A causa de pedir está assentada no fato de que 
ocorreram rejeições ao pagamento por parte das 
administradoras de cartão de crédito, visto que os usuários 
de cartões contestaram operações que somam R$ 54.328,62.

Instruída a pretensão com os documentos a fls. 
08/18, o contrato, e fls. 20/240, faturas e demais documentos 
que, em tese, validam o valor cobrado, nem todos são 
suficientes para provar o “quantum”.

Não obstante os corréus tenham deixado de 
contestar a pretensão, sucumbindo aos efeitos da revelia 
(art. 319 do CPC de 1973), a presunção de veracidade não 
conduz à procedência automática da pretensão, a não ser que 
esteja minimamente provado o “quantum” cobrado.

No recurso de apelação é expressamente 
impugnado o “quantum” de R$ 38.761,60, carente de respaldo 
documental.

Vejamos.

“In casu”, bem examinadas as faturas emitidas 
pela autora contra a corré pessoa jurídica, tem-se que dizem 
respeito a passagens aéreas fornecidas pela TAM Linhas Aéreas 
S/A. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras, que, no procedimento 
de cancelamento dos bilhetes, adotam sistemáticas distintas, 
visto que a primeira emite “notas de débito” contra a autora 
e é transparente sobre os fundamentos de cada glosa, enquanto 
a segunda procede sem muita clareza.

A fls. 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 78, 83, 
112, 117, 216, 221, 225, 229, 233 e 237 estão colacionadas 
faturas emitidas pela autora contra a corré pessoa jurídica, 
cujos valores de face somam R$ 15.567,02 e condizem com as 
“notas de débito” emitidas pela TAM Linhas Aéreas S/A. (v. 
fls. 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 80, 85, 114, 119, 220, 224, 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1019281-80.2014.8.26.0309 -Voto nº 5

228, 232, 236 e 240).

A fls. 20, 62, 70, 88, 96, 104, 122, 130, 138, 
146, 154, 162, 170, 178, 186, 192, 200 e 208, porém, a autora 
juntou faturas da mesma natureza, cujos valores de face somam 
R$ 38.761,60, mas não guardam nexo com os demais documentos 
que concernem a Azul Linhas Aéreas Brasileiras.

Essas faturas estão agrupadas a relatórios de 
autoria desconhecida, seguidos de documentos “IATA BSP” sem 
correlação.

Veja-se, a título de exemplo, a fatura a fls. 
62. Agrupada ao relatório anônimo sobre o cancelamento dos 
bilhetes pelos passageiros “Hercilio Santos” e “Walase 
Fernandes” (fls. 65), o documento “IATA BSP” a fls. 66 indica 
valor distinto, de R$ 4.697,52.

Há discrepâncias ainda mais relevantes, como a 
que diz respeito à fatura a fls. 170, com valor de face de R$ 
802,08, cujo relatório anônimo a fls. 173 diz respeito ao 
cancelamento dos bilhetes pelas passageiras “Fernanda Melo” e 
“Julia Pereira”, com documento “IATA BSP” a fls. 174 de valor 
muito superior, R$ 16.235,52.

Essa circunstância impede sentenciar a 
procedência integral da pretensão de cobrança, por falta de 
provas contundentes acerca dos créditos cobrados na petição 
inicial.

Tudo, em síntese, condiz com a prova 
ministrada e, sob esse aspecto, a autora não se desincumbiu 
do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, a bem 
de convencer sobre a existência desses créditos originados de 
cancelamentos de bilhetes emitidos pela Azul Linhas Aéreas 
Brasileiras.

Vicente Greco Filho leciona sobre os fatos 
constitutivos: “São aqueles que, se provados, levam à 
conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A relevância ou 
não de determinado fato para a produção de certo efeito 
jurídico é dada pelo direito material, porque nele estão 
definidas as relações jurídicas e os respectivos fatos 
geradores de direitos subjetivos. O autor, na inicial, afirma 
certos fatos porque deles pretende determinada conseqüência 
de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe 
provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou 
insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo milita 
contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o 
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autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu 
direito”. (“Direito Processual Civil Brasileiro”, Ed. 
Saraiva, 1989, 4ª ed., vol. 2, págs. 182-183, n. 43.5.5).

Provido em parte o recurso dos corréus, a 
pretensão de cobrança é julgada parcialmente procedente, a 
fim de condenar os recorrentes, de forma solidária, nos 
termos da cláusula n. “7.3” do contrato, ao pagamento do 
principal de R$ 15.567,02, concernente às faturas amparadas 
pelas “notas de débito” emitidas pela TAM Linhas Aéreas S/A., 
com correção monetária a contar do ajuizamento, mais juros de 
mora, de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil, c.c. art. 161, 
§ 1º, do CTN), desde a citação.

No intuito de apaziguar polêmicas, não será 
imposta à autora a sanção à dobra de que trata o art. 940 do 
Código Civil, numa redação melhor do que a do art. 1.531 do 
Código Civil de 1916, porquanto admissível somente diante de 
prova inconcussa e irrefragável do dolo e da má-fé.

Roberto Rosas, depois de transcrever o 
enunciado da Súmula n. 159 do Excelso Pretório (“Cobrança 
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 
1.531 do Código Civil”), expõe que: “O art. 1.531 do Código 
Civil quer atingir aquele que pedir mais do que for devido. 
Como observa Clóvis, é outra pena civil imposta ao que tenta 
extorquir o alheio, sob color de cobrar dívidas (Comentários, 
v. 5/240).

“Washington de Barros Monteiro, analisando 
esse dispositivo, assinala que, sem prova de má-fé da parte 
do credor, que faz a cobrança excessiva, não se comina a 
referida penalidade. A pena é tão grande e tão 
desproporcionada que só mesmo diante de prova inconcussa e 
irrefragável de dolo deve ser aplicada (Curso, v. 5/432).

“A jurisprudência do STF mais recuada não 
discrepava dessa orientação. Assim no RE 3.755, Rel. Min. 
Waldemar Falcão (Otávio Kelly, Interpretação do Código Civil 
no STF, v. 2º/115): 'Os casos de 'plus petionibus' têm sido 
considerados como aspecto de ato ilícito, pelo quê a 
jurisprudência se orienta no sentido de somente reconhecer 
legítima a aplicação da penalidade do art. 1.531 do Código 
Civil se provados o dolo, a má-fé ou culpa grave da parte do 
credor que reclama, judicialmente, dívida já paga'.

“Outro acórdão, da lavra do Min. Laudo de 
Camargo: 'Não há lugar para aplicação do art. 1.531 do Código 
Civil quando a parte procede por equívoco, e não por malícia' 
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(Prado Kelly, ob. cit., p. 116) (RE 79.558, RTJ 86/515)” 
(Roberto Rosas, “Direito Sumular. Comentários às Súmulas do 
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça”, 
Malheiros Editores, 9ª ed., 1998)”.

Dito isso, provido em parte o recurso o 
recurso dos corréus, a autora decai de parte de sua 
pretensão, motivo pelo qual nesse decaimento recíproco cada 
demandante suportará as custas e despesas processuais que 
adiantou e acertará particularmente os honorários dos 
respectivos advogados, conforme previa o art. 21 do CPC de 
1973 e prevê o art. 86 do novo CPC.

Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao 
recurso e julga-se parcialmente procedente a pretensão de 
cobrança.

CERQUEIRA LEITE
Relator
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