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DECISÃO

Vistos etc,

Trata-se de ação civil pública, com pedido de antecipação de tutela, proposta pelo Ministério
Público Federal em face da Caixa Econômica Federal, Rodrigo Rodrigues – London Tour – ME e Algo
Mais Representações de Turismo Eirelli - ME, objetivando seja determinado à “Caixa Econômica Federal
que suspenda imediatamente o lançamento, em faturas de cartão de crédito, de cobranças referentes à
aquisição de qualquer tipo de produto ou serviço comercializado pelas empresas Rodrigo Rodrigues -
London Tour - ME (CNPJ n° 06.333.753/0001-03) e Algo Mais Representações de Turismo EIRELI- ME
(CNPJ  n°  07.022.294/0001-00),  sob  pena  de  multa  diária  no  valor  de  R$  10.000,00  em  caso  de
descumprimento”.

Alega que: a) “o Ministério Público do Estado de Goiás encaminhou ao Parquet Federal cópia de
documentos referentes a inquérito civil instaurado em face das empresas London Tour e London Special
Travel Operadora de Turismo, pela prática de fraudes perpetradas contra centenas de consumidores no
Estado de Goiás”; b) “vem sendo extensamente divulgado na imprensa goiana e confirmado pela atuação
dos órgãos de defesa do consumidor que a agência de turismo London Tour, cujo atual responsável é
Rodrigo Rodrigues, tem aplicado numerosos golpes em consumidores provenientes de todo o Estado”; c)
“muitos consumidores lesados procuraram o Procon Goiás e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes
Contra o Consumidor narrando terem adquiridos pacotes de viagens para países como Israel, Jordânia,
Emirados  Árabes  Unidos,  países  escandinavos,  Rússia  etc.  e  que,  mesmo após  terem realizados  os
pagamentos, via cheque ou cartão de crédito, foram informados pelos responsáveis pela London Tour que
as  viagens  e  excursões  não  seriam  realizadas”;  d)  “em  13/07/17,  a  empresa  contatou  parte  dos
consumidores com quem firmou contrato e entregou-lhes comunicado informando o ajuizamento de ação
de recuperação judicial. A referida ação foi registrada sob o n° 5225867.48.2017.8.09.0051, atualmente
em curso perante a 18ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia (...) na ocasião, esses consumidores foram
também  informados  da  impossibilidade  de  realização  de  suas  viagens,  mesmo  já  tendo  havido  o
pagamento parcial ou total dos valores referentes aos serviços contratados”; e) “a Delegacia Estadual de
Repressão  a  Crimes Contra  o  Consumidor  instaurou inquérito  policial para  apuração  dos  fatos  e  o
Ministério Público de Goiás ingressou em juízo com tutela de urgência de natureza cautelar em caráter
antecipado,  visando  o  bloqueio  dos  bens  de  Rodrigo  Rodrigues-  London  Tour  ME,  Algo  Mais
Representações de Turismo EIRELI- London Special Travel Operadora de Turismo, e contra seus sócios
atuais  e anteriores,  Rodrigo Rodrigues, Giovanna Augusta Moreira Fernandes Rodrigues e Fernando
Antônio Bessa Souza (Processo n° 5236648.32.2017.8.09.0051 (...) Juízo da 17ª Vara Cível e Ambiental
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de Goiânia deferiu a tutela requerida pelo Parquet goiano determinando a indisponibilidade dos bens das
pessoas retromencionadas”;  f)  “consta dos documentos que instruem esta  ação que os consumidores
lesados tem buscado, individualmente, em contato com seus bancos e operadoras de cartão de crédito, o
cancelamento dos pagamentos vincendos a fim de minimizar os prejuízos por eles suportados. No entanto,
numerosas dificuldades  tem sido  opostas perante as instituições  financeiras,  visando a  suspensão da
cobrança pelos serviços não prestados pela aludida empresa”; g) “centenas desses consumidores possuem
cartões de crédito emitidos pela Caixa Econômica Federal e que, mesmo após tomar conhecimento das
fraudes praticadas pela London Tour, a empresa pública não tem procedido à suspensão da cobrança pelos
serviços contratados junto à referida agência de turismo”; h) “a má-fé da empresa London Tour e da
London Special Travel Operadora de Turismo é evidente já que, mesmo diante de sua suposta situação de
insolvência, não solicitou às operadoras de cartão de crédito o cancelamento da cobrança das parcelas
vincendas dos contratos de prestação de serviço celebrados que não poderiam por ela serem cumpridos”;
i)  “apreende-se do inquérito  policial  instaurado pela  Delegacia  do Consumidor,  ao contrário  do que
sustenta os patronos das aludidas empresas, há indícios que demonstram que a ação de recuperação
judicial  só  foi  proposta  após  a  denunciação dos  consumidores  e  que ainda foram vendidos  pacotes
turísticos, ingressos e passagens aéreas até a data imediatamente anterior ao completo fechamento da
agência, tudo a evidenciar a má-fé das requeridas”; j) “a Caixa Econômica Federal, nem mesmo após as
tratativas realizadas pelo Procon Goiás, concordou com a suspensão do lançamento dos valores indevidos
referentes aos contratos celebrados com a London Tour”; l) “o Juízo da 17ª Vara Cível e Ambiental de
Goiânia  deferiu  pedido  de  tutela  provisória  de  urgência,  nos  autos  da  ACP  n°
5255731.34.2017.8.09.0051,  determinando  que  11  operadoras  de  cartões  de  crédito  suspendam
imediatamente o lançamento, nas faturas de cartão de crédito, de cobranças referentes à aquisição de
qualquer  tipo  de produto  ou  serviço comercializado pelas empresas London Tour  e London Special
Travel,  conforme  cópia  da  decisão  anexada  à  presente  petição”;  m)  “os  consumidores  lesionados
celebraram contratos com as empresas requeridas Rodrigo Rodrigues London Tour- ME e com a Algo
Mais Representações de Turismo EIRELI-ME, como já demonstrado, os contratos não foram cumpridos,
mesmo já tendo havido o pagamento integral ou parcial pelos produtos e serviços contratados”; n) “nos
documentos oriundos do Procon Goiás, parte dos boletos e comprovantes de pagamento das compras
efetuadas por cartão de crédito apresentavam como favorecida a empresa Algo Mais Representações de
Turismo EIRELI ME (London Tour Special Travel Operadora de Turismo)”; o) “evidente a existência de
vício  de  vontade,  o  qual  compromete  a  própria  substância  do  negócio  jurídico,  acarretando  sua
invalidade”;  p)  “a  CEF,  sentindo-se  lesada,  ingresse  m  juízo  contra  a  London  Tour,  visando  o
ressarcimento de eventual crédito. O que não pode é o consumidor, parte hipossuficiente na relação, arcar
com o prejuízo do negócio não concretizado”.

Postergada a apreciação do pedido de tutela para após a manifestação prévia da Caixa Econômica
Federal (ID 2372243, p. 1 a 3).

Manifestação prévia da CEF, alegando, em síntese: a) ilegitimidade passiva, uma vez que não
mantêm qualquer  vínculo contratual  com os consumidores adquirentes de pacotes turísticos junto às
empresas-rés; b) “o cartão de crédito envolve uma relação triangular entre o consumidor, o fornecedor e a
administradora/emissora do cartão de crédito”; c) “o fornecedor ou vendedor é aquele que se compromete
a vender produtos ou prestar serviços e que mantém um contrato de filiação com o emissor de cartão de
crédito,  sendo  certo  que  é  em decorrência  deste  contrato  que  o  emissor  se  compromete  a  pagar  o
fornecedor, mesmo antes de receber do comprador as despesas feitas com o cartão de crédito”; d) “o
sistema de cartão de crédito é um contrato complexo, composto de diversas submodalidades contratuais,
sejam elas: a) de financiamento pelo emissor do cartão ao credenciar o usuário; b) de compra e venda pelo
usuário; c) de cessão de crédito pelo fornecedor à emissora do cartão; d) de prestação de serviços do
emissor  ao usuário  e  ao fornecedor (...)  a  partir  dessas  submodalidades contratuais  surgem diversas
obrigações, tais como: a) obrigação do emissor de pagar as dívidas contraídas pelos titulares dos cartões
de créditos, sob o risco do não-reembolso. Isso certamente decorre do instituto do Direito Civil chamado
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de  cessão  de  crédito;  b)  o  pagamento  antecipado pelo  emissor  do  cartão  de  crédito  ao  empresário
fornecedor do bem ou serviço; c) o direito do emissor de cobrar do titular do cartão de crédito; d) a
obrigação do titular do cartão de crédito pagar ao emissor o valor das compras auferidas pela utilização do
cartão”; e) “quem irá responder pelos vícios do produto ou do serviço, inclusive inadimplemento, será
sempre o fornecedor, devendo o titular do cartão cobrar diretamente daquele. Inclusive, neste tipo de
contrato há cláusula expressa de irresponsabilidade da emissora pela qualidade, quantidade e preços dos
bens e serviços”; f) “a CAIXA não participou da compra e venda efetuada entre os supostos titulares de
cartões de crédito e a empresa requerida, não intermediou a compra, não contratou os pacotes turísticos e
nem se responsabilizou pela efetiva entrega do produto comprado por seu cliente de cartão de crédito”; g)
“de acordo com cláusula expressa nos contratos de cartões de crédito emitidos e administrados pela
CAIXA,  não  há  responsabilidade  desta  Empresa  Pública  pelo  inadimplemento  ou  má  qualidade  do
produto/serviço das empresas afiliadas, conforme se vê do documento em anexo, referente a cláusulas
gerais do contrato de cartão de crédito  administrado pela CAIXA e retirado do sítio  desta Empresa
Pública na internet (Cláusula Nona, item 9.6)”; h) “não há a aplicabilidade da exceção do contrato não
cumprido  entre  o  titular  do  cartão  e  a  emissora/administradora do  mesmo,  assim  como  NÃO HÁ
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL AFILIADO E A
EMISSORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. Se a empresa afiliada não entrega o bem, ou este é defeituoso,
o titular deverá cobrar diretamente da empresa vendedora do produto ou serviço. A responsabilidade
solidária não se presume, decorre da lei ou do contrato”; i) “o titular não pode se opor a que a emissora
pague o estabelecimento comercial e ele não pode se recusar a pagar a fatura do cartão alegando as
exceções que teria contra o fornecedor. Acertadamente, o titular, se adquiriu produto ou lhe foi prestado
serviço defeituoso, não tem legitimidade para propor ações contra a empresa ou banco emissor do cartão,
que não participou do negócio jurídico entabulado entre o cliente e o fornecedor”; j) “o próprio Código de
Defesa do Consumidor determina cabalmente a responsabilidade do FORNECEDOR pelos produtos e
serviços contratados, não transferindo, em nenhuma hipótese, a responsabilidade a terceiros estranhos ao
negócio jurídico realizado”; l) “conforme informações do próprio Ministério Público Federal, autor da
ação, as empresas LONDON TOUR e ALGO MAIS ajuizaram AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
registrada sob o n.º 5225867.48.2017.8.09.0051 em tramitação na 18ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia
e  ainda,  houve  o  DEFERIMENTO  DE  TUTELA  ANTECIPADA  DETERMINANDO  A
INDISPONIBILIDADE  DOS  BENS  DAS  PESSOAS  JURÍDICAS  E  SEUS  SÓCIOS,  no  processo
judicial  em  tramitação  na  17ª  Vara  Cível  e  Ambiental  de  Goiânia,  processo  n.º
5236648.32.2017.8.09.0051, o que não justifica a tutela aqui buscada, uma vez que o direito dos eventuais
consumidores lesados já está garantido por essas medidas judiciais. Esses consumidores terão inclusive o
direito de habilitarem seus créditos na ação de Recuperação Judicial, com grandes chances de recebê-los,
uma vez que os bens das empresas e dos sócios já se encontram bloqueados”.

Decido.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré Caixa Econômica Federal deve ser afastada,
pois a relação jurídica havida entre as partes no caso vertente, é tipicamente de consumo, razão pela qual
a ação é dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor, que, como é cediço, responsabiliza pelos
danos causados ao consumidor todos aqueles que, de alguma forma, participam da prestação de serviço
(arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1).

Demais disso, por integrar a cadeia de fornecimento de cartão de crédito,  responde o banco
emissor  em  caráter  solidário  com  as  agências  de  turismo  indicadas  na  petição  inicial  pelos  danos
resultantes de falha na prestação de serviço.

Veja a propósito a seguinte lição de Cláudia Lima Marques:

“O parágrafo único do art. 7º traz a regra geral sobre a solidariedade da cadeia de fornecedores de
produtos e serviços. Aqui a ideia geral é o direito de ressarcimento da vítima consumidor (art. 6, VI, c/c
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art. 17 do CDC), uma vez que o microssistema do CDC geralmente impõe a responsabilidade objetiva ou
independente de culpa (arts. 12, 13, 14, 18, 20 do CDC). O CDC permite assim a visualização da cadeia
de  fornecimento  através  da  imposição  de  solidariedade  entre  os  fornecedores.  O  CDC  impõe  a
solidariedade em matéria de defeito do serviço (art. 14 do CDC) em contraponto aos arts. 12 e 13 do
CDC, com responsabilidade objetiva imputada nominalmente a alguns agentes econômicos. Também nos
arts.  18 e 20 a responsabilidade é imputada a toda a cadeia,  não importando quem contratou com o
consumidor. Segundo o parágrafo único do art. 7º, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, disposição que vem repetida
no art. 25, § 1º”(autora cit., in “Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, Ed. RT, 2ª Ed., pág.
223).

 A situação in casu caracteriza cadeia de fornecimento de serviços de cartão de crédito. Assim,
embora o banco-réu (CEF) não tenha participado diretamente no contrato celebrado entre as empresas
Rodrigo  Rodrigues  –  London  Tour  e  Algo  Mais  Representações  de  Turismo  Eirelli  –  ME  e  os
consumidores, é certo que todos são parceiros nas relações comerciais referente à emissão, utilização e
administração de pagamentos feitos por intermédio do cartão de crédito e, com isso, a CEF aufere lucro,
não podendo, portanto, eximir-se da responsabilidade por eventuais danos causados aos consumidores.

Como  já  reconhecida  pela  jurisprudência  pátria,  aplica-se  no  caso, outrossim,  a  teoria  da
aparência, podendo o consumidor acionar quem a ele aparece e se mostra como efetivo contratante.

Nesse sentido:

“Prestação de serviços. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pretensão deduzida
por adquirente de pacote de viagens em face da agência de turismo e operadora. Ilegitimidade passiva.
Afastamento. Solidariedade. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da prestadora pelo defeito
na prestação do serviço. Elementos dos autos que demonstram à saciedade as más condições do hotel,
cujas instalações não atendiam a um padrão mínimo de conforto e higiene. Dever de indenizar bem
reconhecido. Dano moral caracterizado. Redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00, adequado
para reparar os prejuízos sofridos”.

Preliminar rejeitada. Passo à análise do pedido de antecipação de tutela.

A  tutela  de  urgência  há  de  ser  deferida  quando  presentes  elementos  que evidenciem  a
probabilidade do direito, além do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300,
caput, do CPC). Como provimento provisório, reveste-se ainda da reversibilidade e revogabilidade ou
modificação a qualquer tempo (art. 300, §3º, do CPC).

A título de probabilidade do direito, deve estar verificado a plausibilidade do pedido, ainda que
em cognição sumária, da procedência das alegações trazidas na inicial. Daí por que o polo ativo não está
dispensado de trazer aos autos subsídios probatórios mínimos a comprovar o acerto da tese que defende.

Pretende  a  parte  autora  seja  determinado  à  “Caixa  Econômica  Federal  que  suspenda
imediatamente o lançamento, em faturas de cartão de crédito, de cobranças referentes à aquisição de
qualquer tipo de produto ou serviço comercializado pelas empresas Rodrigo Rodrigues - London Tour -
ME (CNPJ n° 06.333.753/0001-03) e Algo Mais Representações de Turismo EIRELI- ME (CNPJ n°
07.022.294/0001-00), sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento”.

De início, releva mencionar que o Ministério Público detém legitimidade para “promover Ação
Civil  Pública ou Coletiva para tutelar não apenas direitos difusos ou coletivos de consumidores, mas
também  direitos  individuais  homogêneos,  inclusive  quando  decorrentes  da  prestação  de  serviços
públicos"  (REsp  929.792/SP,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  Primeira  Turma,
julgado em 18/02/2016, DJe 31/03/2016).
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De igual modo, há que se fazer a distinção entre consumidor, emissor e fornecedor nos contratos
de Cartão de Crédito.

A uma,  existe  relação jurídica entre a  instituição financeira (emissora)  e o titular  do cartão
(consumidor),  o  qual  obtém  crédito  e  transfere  àquela  a  responsabilização  pela  compra  autorizada
mediante o pagamento da taxa de administração ou mesmo de juros oriundos do parcelamento da fatura.

A  duas,  há  uma  relação  jurídica  entre  a  instituição  financeira (empresa  emissora  e,
eventualmente,  administradora  do  cartão  de  crédito)  e  o  estabelecimento  comercial  credenciado
(fornecedor). A emissora do cartão credencia o estabelecimento comercial e assume o risco integral do
crédito e de possíveis  fraudes. Para que essa assunção de risco ocorra,  o estabelecimento comercial
repassa à emissora, a cada venda feita em cartão de crédito, um percentual dessa operação, previamente
contratado.

A três, também existe uma relação jurídica entre o consumidor e o estabelecimento comercial
credenciado  (fornecedor).  Aqui,  o  estabelecimento  comercial,  quando possibilita  aos  consumidores
efetuarem a compra mediante cartão de crédito, incrementa a atividade comercial, aumenta as vendas e
obtém lucros, haja vista a praticidade do cartão de crédito, mediante uma modalidade de pagamento cada
vez mais costumeira no cenário econômico mundial.

Por sua vez o estabelecimento comercial tem a garantia do pagamento das compras efetuadas
pelo  consumidor  por  meio  de  cartão  de  crédito,  pois  a  administradora  assume  inteiramente  a
responsabilidade pelos riscos do crédito, incluindo as possíveis fraudes.

Com essas breves considerações, passo ao mérito do pedido liminar.

Sustenta o Banco-réu que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois “não
participou da compra e venda efetuada entre os supostos titulares de cartões de crédito e a empresa
requerida, não intermediou a compra, não contratou os pacotes turísticos e nem se responsabilizou pela
efetiva entrega do produto comprado por seu cliente de cartão de crédito”.

A ré (CEF) insiste na ilegitimidade passiva, imputando a responsabilidade pelo evento danoso às
empresas London Tour, London Special Travel Operadora de Turismo e Algo Mais Representações de
Turismo EIRELLI - ME, porém sem negar a ocorrência dos fatos tais como descritos na inicial.

Dessa forma, os fatos restaram incontroversos. Houve a compra da passagem aérea e pacotes
turísticos e parcelamento da tarifa correspondente, cujas parcelas foram cobradas aos consumidores, o que
gerou débitos não só no cartão de crédito, mas também na conta corrente.

Não é diversa a situação advinda da leitura dos documentos anexados à inicial.

Os documentos (ID 23436398, p. 1 a 18 e ID 2343698, p. 3 a 9), comprovam a aquisição da
passagem aérea, pacotes turísticos e o parcelamento da tarifa em prestações.

Quanto ao Banco-réu, não há que se falar em ausência de responsabilidade pelo evento danoso
causado aos consumidores.

Isso porque, como administrador do cartão de crédito (vide – Cláusula Nona, item 9.6 – ID
2491244, p. 5), teve conhecimento do conflito, conforme denúncias feitas diretamente ao Procon Estadual
de Goiás, bem como à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor – DECON-GO, e
poderia impedir que os descontos indevidos se mantivessem.

Por isso, ainda que não tenha participado diretamente na compra e venda de passagem aérea e
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pacotes turísticos, certo é que sua conduta insere-se na cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único, e 14,
do CDC) ao permanecer inerte ante as comunicações de diversos consumidores relativos aos débitos
indevidos quando poderia cessar as cobranças.

Fica mantida, portanto, a responsabilidade do Banco-réu (CEF).

O perigo de dano exsurge do fato de que os consumidores estão sendo cobrados pelo Banco-réu
por produtos e serviços adquiridos junto às empresas/rés, produtos esses que não foram prestados.

Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela para determinar à Caixa Econômica Federal que
suspenda  imediatamente  o  lançamento,  em  faturas  de  cartão  de  crédito,  de  cobranças  referentes  à
aquisição de qualquer tipo de produto ou serviço comercializado pelas empresas Rodrigo Rodrigues -
London Tour - ME (CNPJ n° 06.333.753/0001-03) e Algo Mais Representações de Turismo EIRELI- ME
(CNPJ n° 07.022.294/0001-00).

Fixo multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada dia de atraso no cumprimento da medida,
com a finalidade de compelir a ré ao cumprimento específico da obrigação ou a obtenção do feito prático
equivalente.

Citem-se e Intimem-se.

Goiânia, 24 de agosto de 2017.

Carlos Augusto Tôrres Nobre

Juiz Federal

[1] (TJ-SP - Apelação n. 0008578-89.2012.8.26.0079 18ª Câmara Extraordinária de Direito Privado - Relator CESAR LACERDA j. 28/09/2015 v.u.)

Assinado eletronicamente por: CARLOS AUGUSTO TORRES NOBRE
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