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ACÓRDÃO 

EMENTAS: 

CONTRATO DE AGENCIAMENTO GERAL DE VENDAS - Bilhetes aéreos -
Prática de reservas fictícias de lugares - Inadimptemento culposo da agência 
representante e não da empresa aérea representada - Ação indenizatória 
julgada improcedente - Recurso improvido. 

CONTRATO DE AGENCIAMENTO GERAL DE VENDAS - Bilhetes aéreos -
Retenção indevida do produto das vendas - Confissão de divida - Prova 
escrita idônea Item caracterizada — Ação monitoria julgada procedente -
Recurso improvido. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO N° 
876.571-5, da Comarca de Ribeirão Preto, sendo apelante Orexpress 
Representações Viagens e Turismo Ltda. e apelada American Airlines Inc. 

ACORDAM, em Primeira Câmara do Primeiro Tribunal de 
Alçada Civil, por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

1. Trata-se de ação ordinária de indenização por rescisão 

indevida de representação comercial (contrato de agenciamento geral de vendas 

de 01.08.1993, fls. 36/46) intentada por Orexpress Representações Viagens e 

Turismo Ltda. contra American Airlines Inc. e ação monitoria entre partes inversas 

(venda de 302 bilhetes aéreos em 01.09.1995 e relatório de vendas de 21 a 

31.08.1995 com retenção indevida do numerário), julgadas improcedente aquela e 

procedente esta pela r. sentença de fls. 501/505, de relatório a este integrado, 

para condenar a vencida ao pagamento da importância de R$ 194.119,65, com 

atualização monetária desde a propositura em fevereiro de 1996 e acrescida de 

juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação da cobrança (fls. 157 do 

apenso), além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor devido 

(art. 20, § 3o, do CPC), em vista de que Orexpress admitiu nos embargos 

monitórios a suspensão de pagamento à American relativo ao último "decênio" 

(decêndio) de agosto e ao primeiro "decênio" (decêndio) de setembro (1995) para 

compensar nos créditos que entende possuir (item LXI, fls. 176 da ação 

monitoria), a própria agente de vendas apurou o valor que corresponderão^ 
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período reclamado na ação (fls. 101/150 da monitoria), sem comprovação de 

qualquer pagamento parcial, a retenção indevida do produto das vendas dos 

bilhetes é suficiente para justificar a rescisão dos contratos por culpa da agente 

de vendas, sem direito a qualquer indenização, aplicando-se ao caso as leis 

americanas e do Estado do Texas em conformidade com os contratos, cláusula n° 

21 (fls. 45) e não a Lei n° 8.420/92, testemunhas comprovaram que a agência 

fazia reservas sem que houvesse efetivo passageiro, bloqueando lugares nas 

aeronaves para garantir futuras vendas, as quais, nâo ocorrendo, importavam 

efetivo prejuízo para a American e outros agentes de vendas, o que justificou a 

atitude da empresa de recolher os bilhetes, cancelando os suspeitos de fraude e 

o acesso da Orexpress a tais informações via sistema Sabre, com equipamentos 

da American, havendo inclusive dado oportunidade à agente de reativar o 

relacionamento comercial, mediante acordo de parcelamento de outro débito 

existente, que não foi cumprido e a correspondência de fls. 353/355 admite 

irregularidades na atuação da agente, que se comprometeu a eliminá-las, de 

modo que pelo seu fracasso nenhuma culpa se pode atribuir à companhia aérea. 

Apelou a autora Orexpress em busca da reforma aduzindo, 

em resumo, que (1) falta prova da legalidade da representação processual da 

empresa American contida na procuração de fls. 312 e 313 consignando como 

representante legal o doutor Hugo Maurício Sigelmann, (2) não há referência a 

quem apresenta os senhores José Roberto Trinca e Felipe Adaime em cartas de 

preposição como representantes legais da mesma empresa (fls. 466 e 467), (3) se 

é representante legal, o senhor José Roberto Trinca não poderia depor como 

testemunha conforme ocorreu (fls. 478/479), (4) apesar da procuração por 

instrumento público em que figura pela empresa outorgante o senhor Charles D. 

MarLett (Secretário da Sociedade da American Airlines, Inc., fls. 7/14 da ação 

monitoria) inexiste qualquer documento probatório da constituição legal da 

empresa ou autorização para funcionar no Brasil, (5) inobservando o art. 331 do 

CPC o MM. Julgador a guç não procedeu ao saneamento do processo, apenas 

designou audiência (fls. 460) e expediu-se carta intimatória sem indicação do 

motivo, embora mencionando para prestar depoimento pessoal (fls. 462), (6) a t^. 
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sentença é nula por ausência dos requisitos essenciais previstos no art. 458 do 

CPC, (7) sendo competência da autoridade judiciária brasileira (art. 88 do CPC), 

não prevalece a cláusula 21 do contrato, que torna aplicáveis ao caso as leis 

americanas e do Estado do Texas, (8) foi desprezado o documento de fls. 171, de 

01.12.1994, que prova que a prática de fazer reservas com nomes fictícios era 

comum a todos os GSAs (representantes da empresa aérea), bem como 

inobservado o princípio da eqüidade constante do art. 127 do CPC e do art. 5o da 

LICC, (9) o abusivo desligamento de todos os terminais de reservas e 

recolhimento do estoque de bilhetes em seu poder levaram a Orexpress ao 

encerramento das atividades em 26.12.1994, (10) o religamento e devolução 

ocorreu mediante confissão de dívida de 17.01.1995 que a representante legal da 

agente de vendas assinou sem nenhuma condição psicológica para análise mais 

profunda dos acontecimentos, (11) ainda que iniciado um alegado processo de 

deterioração de comportamento da Orexpress a partir de 01.09.1994, de acordo 

com os contratos, os problemas não seriam resolvidos da maneira usada pelos 

prepostos da empresa aérea, (12) os tais meios irregulares de reservas são os 

chamados "overbooking" e "norshow", prática até agora usada pela grande 

maioria, senão por todas as agências de turismo, cuja solução ainda é assunto 

não sanado dentro do meio, (13) pela cláusula "4" (fls. 522) do contrato a 

existência de qualquer débito das partes deveria ser objeto de prestação de 

contas para efeito de ressarcimento mútuo e (14) sendo pública e notória a 

insolvência da Orexpress, provocada por desmandos dos prepostos da American, 

a via processual competente para o credor é a prevista nos arts. 748 e segs. do 

CPC e não a ação monitoria (fls. 508/523). 

A insurgência é tempestiva, foi respondida e preparada. 

É o relatório. 

ordem. _ _ / / 

2. A irresignação não procede. 

3. A representação legal e processual da apelada está em 
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Consta a fls. 7/14 dos autos da monitoria a tradução regular 

de procuração lavrada pelo notário público da cidade de Forth Worth, Condado 

de Tarrant, Estado do Texas - USA, pela qual o Sr. Charles D. MarLett, Secretário 

da Sociedade da American Airlines, Inc., outorgou poderes amplos e suficientes, 

tanto quanto exigido em lei, dentre outros, aos advogados Hugo Maurício 

Sigelmann e Eduardo Colle Moreira Lima, para representarem a companhia aérea 

no Brasil, os quais outorgaram, respectivamente, procuração ad judicia et extra e 

substabelecimento ao causídico Santiago Moreira Lima, que vem atuando nos 

autos (fls. 312/313 da ação ordinária e fls. 15 da ação monitoria). 

Após contra-razões, a apelada juntou outra procuração 

firmada pelo representante legal Dr. Eduardo Colle Moreira Lima constituindo o 

escritório Felsberg, Predretti, Mannrich e Aidar Advogados e Consultores Legais 

(fls. 571/572). 

Juntou-se mais cópia do Decreto n° 99.338, de 22.06.1990, 

do Presidente da República, concedendo a autorização para a apelada funcionar 

no Brasil, bem como do estatuto social da empresa alienígena (fls. 539 e segs. da 

ação ordinária). 

José Roberto Miguel Trinca e Felipe Adaime compareceram à 

audiência de instrução e julgamento de 22.05.1998 como prepostos ou 

representantes designados da apelada para efeito de eventual conciliação (467 e 

segs. da ação ordinária). 

O Sr. José Roberto Trinca, designado preposto para fins 

específicos de conciliação e não representante legal da empresa aérea (fls. 468), 

foi inquirido em audiência (fls. 478/479) como testemunha comum, arrolada por 

ambas as partes (fls. 404 e 465). 

A impugnação da oitiva por Orexpress, a esta altura, é tardia 

e sem nenhum fomento de lícitude, porquanto a oportunidade adequada para 

oferecimento de contradita é o momento em que se inicia a tomada do 

depoimento e a parte arrolante não tem legitimidade para suscitar tal incidente e. 
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se o fizesse cometeria um despautério, pois, muito mais simples seria manifestar 

desistência da oitiva, providência que, no caso, não se verificou. 

A audiência do art. 331 do CPC, assim como o saneamento 

do processo, eram providências despiciendas, inúteis e protelatórias que o MM. 

Juízo acertadamente se absteve de promover, passando ao imediato julgamento 

da lide, nos termos do art. 330, inciso I, do CPC. 

A r. sentença contém relatório, fundamentação e dispositivo, 

abordando e concluindo acerca dos aspectos essenciais da lide e provas 

pertinentes, sem colidir com os requisitos do art. 458 do CPC e, pois, não se 

expondo a nulidade alguma. 

4. A competência, induvidosamente, é da autoridade 

judiciária brasileira, pois as ações se originaram de fato (conduta ilícita da agente 

de vendas de bilhetes aéreos no Brasil, ou imputado ilícito à empresa aérea de 

recolher ou cancelar bilhetes ou impedir o acesso da agente aos equipamentos de 

informações para reserva de passagens) ocorrido no Brasil (art. 88, III, do CPC). 

O contrato, no entanto, celebrado com a empresa 

estrangeira, rege-se peías leis americanas e do Estado do Texas, conforme 

avençado na cláusula 21 (fls. 25 da ação monitoria e fls. 45 da ação ordinária). 

Todavia, ainda que se aplicasse a lei brasileira, a apelante 

deu causa à rescisão do contrato, conforme apontado na r. sentença, 

inadimplindo-o, pois "admitiu em seus embargos à ação monitoria (item LXI - fls. 

176), que suspendeu por arbítrio próprio todo e qualquer pagamento devido à 

American, relativo ao último decêndio de agosto e ao primeiro decêndio de 

setembro, para compensar-se nos créditos que entende possuir, correspondendo 

tal período ao reclamado naquela ação" (fls. 503), "a retenção indevida dos 

valores das vendas dos bilhetes é suficiente para justificar a rescisão dos 

contratos por culpa da agente de vendas, que não faz jus a qualquer indenização" 

e "restou comprovado pela prova testemunhai (fls. 471 e 478, nova numeração) 

que, contrariamente à cláusula 3a das avenças, fazia reservas sem que houvesse 

efetivo passageiro, bloqueando lugares nas aeronaves para garantir futura 
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vendas, as quais não ocorrendo, importavam em efetivo prejuízo para a American 

e outras agentes de vendas que não tinham a oportunidade de comercializar os 

lugares, o que justificou as atitudes da empresa aérea de recolher seus bilhetes, 

cancelando os suspeitos de fraude e o acesso da Orexpress a tais informações 

via sistema Sabre" (fls. 504). 

O documento de fls. 171 (correspondência de 01.12.94), ao 

contrário do alegado, referindo-se a repetidos abusos de alguns agentes gerais 

que utilizam meios incorretos para confirmação de lugares em vôos lotados, não 

generaliza a prática ilícita a todos os agentes de vendas, limita-a a alguns e 

precipuamente à apelante Orexpress que, "devido a repetidos abusos", sujeitou-

se ao desligamento de todos os terminais de reservas dos seus escritórios. 

Admitindo implícita, mas inequivocamente, as irregularidades 

cometidas (retenção indevida de valores de venda de bilhetes), a apelante 

terminou por assinar instrumento de confissão de dívida de 17.01.1995 (fls. 146) e 

tentou sem êxito, a reabilitação comercial, restando bem caracterizada a sua 

atuação culposa ensejadora da rescisão da a vença. 

5. Isto posto nega-se provimento ao recurso. 

Presidiu o julgamento, com voto, o Juiz CORREIA LIMA e 

dele participaram os Juizes PLÍNIO TADEU DO AMARAL MALHEIROS (Revisor) 

e EDGARD JORGE LAUAND. 

São Paulo, 20 de dezembro de 2004. 

CORREIA LIMA 

Presidente e Relator 
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