
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro:2015.0000035875

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação nº 

0023822-82.2013.8.26.0577, da Comarca São José dos Campos, em que são apelantes 

DECOLAR COM. LTDA, GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. e VRG - 

LINHAS AÉREAS S/A (VARIG), são apelados ANDRE SANTOS DAWAILIBI e 

RENATA ALINE BARBOSA. 

ACORDAM, em 37ª Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram o 

recurso da ré Decolar.com e negaram provimento ao recurso da ré Gol Linhas Aéreas. 

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

O julgamento teve a participação do Exmos. 

Desembargadores PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E 

JOSÉ TARCISO BERALDO. 

São Paulo, 27 de janeiro de 2015

João Pazine Neto

RELATOR

Assinatura Eletronica 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

0023822-82.2013.8.26.0577
Voto nº  10860

Apelação Nº 0023822-82.2013.8.26.0577 Comarca: São José dos Campos

Apelantes: Decolar Com. Ltda, Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e VRG - Linhas 

Aéreas S/A (VARIG) 

Apelados: Andre Santos Dawailibi e Renata Aline Barbosa

Juiz sentenciante: Heitor Febeliano dos Santos Costa

Voto nº 10.860

Indenização por danos materiais e morais. Recurso da Ré 
Decolar.com não conhecido, por não subscrita a peça 
processual correspondente, apesar da oportunidade concedida. 
Relação que envolve as partes é de consumo. Incidência do 
Código de Defesa do Consumidor que estabelece a 
solidariedade entre as Rés. Transporte aéreo. Cancelamento do 
voo que somente foi comunicado aos Autores no dia do 
embarque. Fatos deduzidos na inicial que restaram bem 
demonstrados. Rés que se limitaram a trocar acusações a fim de 
serem eximidas de responsabilidade. Dano material bem 
demonstrado e que deve ser ressarcido pelas Rés. Dano moral 
caracterizado e arbitrado em R$ 7.500,00 para cada Autor que é 
mantida. Juros de mora que incidem a partir da citação (artigo 
405 do Código Civil). Sentença de procedência mantida. 
Recurso da Ré Decolar.com não conhecido e não provido o 
recurso da Ré Gol Linhas Aéreas.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e 

morais julgada procedente pela r. sentença de fls. 200/206, cujo relatório adoto, para 

condenar as Rés a pagarem aos Autores a importância de R$ 1.289,50 a título de 

reparação dos danos materiais, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação 

e acréscimo de juros de mora legais contados da citação, bem como a importância de R$ 

15.000,00 (R$ 7.500,00 para cada Autor), a título de reparação dos danos morais, com 

correção monetária a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora legais 
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contados da citação. Condenou ainda as Rés ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor total da 

condenação.

Embargos de declaração formalizados pelos Autores (fls. 

211/212), acolhidos pela r. decisão de fls. 218/220, para esclarecer que as Rés são 

solidariamente responsáveis pela condenação imposta e, em relação as verbas da 

sucumbência, ficam responsáveis na proporção de 50% para cada uma.

Apelam as Rés.

VRG Linhas Aéreas S/A (fls. 224/239) com alegação, em 

síntese, que é preciso destacar que a alteração/cancelamento do voo, longe de derivar de 

qualquer conduta desidiosa ou irregular sua, na verdade teve como causa a 

reestruturação da malha aérea, que não tem relação com qualquer conduta omissiva ou 

comissiva sua, mas, sim, deriva única e exclusivamente de atos perpetrados do Órgão 

Regulador (ANAC) e da Autoridade Aeroviária (INFRAERO). Comprovado em sede de 

contestação, em decorrência da alteração do voo pela autoridade competente, 

prontamente informou ao responsável pela compra das passagens aéreas tal mudança, 

que no caso era a agência de viagens. Onde estaria a falha na prestação dos serviços, vez 

que restou cabalmente demonstrado que notificou a agência de turismo responsável pela 

emissão das passagens aéreas sobre a alteração do voo. É patente a excludente de 

responsabilidade sua na presente hipótese, eis que as passagens foram adquiridas por 

agência de turismo, sendo todas as informações sobre o voo passadas ao comprador. 

Não possui dados pessoais de seus passageiros caso a passagem seja comprada através 

de agência de turismo. A responsabilidade de avisar o cliente é da agência de viagens. 

Não se trata de atraso ou alteração em que o passageiro fica aguardando no aeroporto, 

mas sim de alteração do horário do voo com o envio de aviso com antecedência. A 

condenação imposta a título de danos morais é desproporcional ao suposto dano 

causado. Os Autores não comprovaram suas alegações. Não se encontra caracterizado o 
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dano moral. Os fatos reportados constituem meros aborrecimentos do dia-a-dia. Caso 

mantida a condenação por danos morais, o valor arbitrado comporta minoração. Os 

danos materiais não são devidos, posto que os Autores não lograram êxito em 

comprovar ter, efetivamente, suportado qualquer prejuízo de ordem patrimonial, 

decorrente de suposta conduta sua, como prevê o art. 403 do Código Civil. Os juros de 

mora quanto ao valor do dano moral deve fluir também de seu arbitramento.

A Decolar.com (fls. 244/255) com alegação, em síntese, 

que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda. É mera intermediária da 

relação jurídica entre os Autores e a outra Ré. No mérito, sustenta não estar 

caracterizado o dano moral a ser indenizado. Os fatos reportados caracterizam-se como 

meros aborrecimentos da vida cotidiana. Caso mantida a condenação a este título, o 

valor arbitrado comporta minoração, vez que excessivo o valor fixado na r. sentença.

Preparos anotados às fls. 242/245 e 256/258. Os recursos 

foram recebidos e processados nos efeitos devolutivo e suspensivo (fl. 259). A Ré VRG 

Linhas Aéreas S/A ratificou os termos da apelação ofertada (fl. 262). Contrarrazões às 

fls. 265/273).

Por determinação deste Relator (fl. 279), foi a Apelante 

Decolar.com intimada a regularizar a petição de interposição de seu recurso, vez que a 

mesma não se encontra assinada pelo advogado que a representa, no prazo de cinco dias, 

sob pena de não conhecimento do recurso, o que não foi cumprido, conforme a certidão 

de fl. 282.

É o relatório.

Em primeiro lugar, deixa-se de conhecer do recurso da Ré 

Decolar.com, diante da ausência de regularização de sua peça processual, que não foi 

subscrita, apesar da oportunidade concedida a tanto, com a expressa advertência da 

consequência da inércia. Sem assinatura a peça é considerada inexistente e não pode ser 
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analisada. 

A r. sentença de fls. 200/206, complementada pela r. 

decisão de fls. 218/220, proferida em embargos de declaração, não comporta reparos.

De início, esclareço que desnecessária a ratificação do 

recurso interposto pela Ré Decolar.com, haja vista que interposto após o julgamento dos 

embargos de declaração. Quanto ao recurso interposto pela Ré VRG Linhas Aéreas S/A, 

foi o mesmo ratificado à fl. 262.

No mérito, é ação de indenização por danos materiais e 

morais na qual alegam os Autores que, em 30/11/2012, adquiriram pela internet, no sítio 

eletrônico da Corré Decolar.com, duas passagens aéreas de ida e volta para Miami, no 

valor total de R$ 5.068,26. Anotou-se nos referidos bilhetes que a data e horário de ida e 

volta pela segunda Corré VRG Linhas Aéreas S/A seriam respectivamente 28/3/2013 às 

2:00 horas e 07/4/2013, às 16:40 horas, ambos partindo e retornando pelo aeroporto 

internacional de Cumbica, com escala em Santo Domingo. Assim, se programaram e 

tiraram férias para a data indicada, a fim de se divertirem na tão sonhada viagem para os 

Estados Unidos da América. Dessa forma, em 27/3/2013, deixaram seu veículo no 

estacionamento por volta das 23:10 horas e seguiram para o procedimento de "check 

in". No entanto, na chegada ao guichê da Corré VRG, após enfrentar longa fila, foram 

informados que o voo já havia sido cancelado e remarcado há meses, sendo certo que 

não houve qualquer aviso prévio por parte das Rés. Entraram imediatamente em contato, 

via telefone, com a primeira Ré, vez que as passagens foram adquiridas através de seu 

sítio eletrônico, atendidos pelo funcionário identificado como Sr. Liedson, o qual, após 

longo debate, informou que não poderia fazer absolutamente nada para solucionar o 

caso. Após reclamações, conseguiram o embarque às 01:20 horas, porém em aeronave 

da empresa TAM e com destino a Orlando, com retorno para horário posterior ao 

contratado. Em razão do ocorrido, suportaram despesas com locação de automóvel e 

taxas extras no hotel em Miami e no estacionamento do aeroporto. Postularam ainda 
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danos morais.

Os fatos reportados na inicial restaram comprovados, até 

mesmo porque não impugnados especificamente pelas Rés. Limitaram-se elas a 

promover recíprocas acusações a fim de se verem eximidas de responsabilidade.

À relação jurídica que envolve as partes se aplicam as 

normas do Código de Defesa do Consumidor. Prescreve o art. 2º do Código de Defesa 

do Consumidor: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produtos ou serviços como destinatário final” (grifos nossos). Dispõe o art. 3º desse 

estatuto legal: “Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços 

(grifos nossos)”. Complementa o § 2º desse art. 3º: “Serviço é qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 

caráter trabalhista” (grifos nossos).

Conforme bem enunciado na r. sentença (fl. 203), verbis:

"À evidência, houve falha na prestação do serviço por 

parte de uma, de outra ou das duas requeridas, não sendo aqui relevante saber de 

qual das rés, efetivamente, foi a falha, uma vez que questões existentes entre elas 

e falhas cometidas por qualquer uma delas constituem, em relação à parte 

autora, res inter alios e devem, se o caso, ser resolvidas entre as demandadas em 

ação própria. Aliás, força é convir que as recíprocas acusações das rés mais 

evidenciam a ocorrência de falhas de ambas do que isenção de responsabilidade 

de qualquer uma delas."
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Correto o acima enunciado, diante da solidariedade das 

Rés em relação aos Autores, nos termos das disposições do CDC acima já lembradas.

Por sua vez, a quantificação dos danos materiais encontra 

amparo nos documentos que instruem a inicial, além de não terem sido impugnados 

pelas Rés, somente o fazendo agora em sede de recurso de apelação.

Quanto ao dano moral, SÉRGIO CAVALIERI FILHO 

(“Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros, 2ª ed., n.19.4) ensina que “ só deve 

ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do 

dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se 

assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 

judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.

Não se pode dizer que os fatos articulados na inicial se 

caracterizam como meros aborrecimento da vida cotidiana, até mesmo porque a compra 

das passagens aéreas ocorreu com bastante antecedência, programando-se os Autores 

para suas férias, com adoção das medidas a ela inerentes, enquanto o cancelamento do 

voo foi comunicado apenas no dia do embarque dos Autores, quando já se encontravam 

na fila do “cheque in”, no aeroporto, circunstâncias que por certo não podem ser tidas 

como mero fator cotidiano, até mesmo porque não se pode admitir que companhias do 

porte das Rés façam dos fatos descritos nos autos rotinas de atendimento aos clientes.

Caracterizado o dano moral deve ele ser fixado mediante 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

0023822-82.2013.8.26.0577
Voto nº  10860

prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, observadas a 

finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de 

culpa. Referida indenização pretende compensar a dor do lesado e constitui um exemplo 

didático para a sociedade de que o Direito repugna a conduta violadora, porque é 

incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana. Ao mesmo tempo, 

objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, e por isso, deve 

corresponder a um valor de desestímulo, que não pode ensejar enriquecimento sem 

causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente. 

Ademais, já se decidiu que “O juiz deve ser a um só tempo 

razoável e severo, pois só assim atenderá a finalidade de compensar e dar satisfação ao 

lesado e de desincentivar a reincidência. A indenização deve ser razoavelmente 

expressiva, sem que seja fonte de enriquecimento” (Apelação Cível 253.723-1, Des. 

José Osório, JTJ-Lex 199/59).

Esses princípios foram observados pela fixação realizada 

(R$ 7.500,00 para cada Autor) em razão do que nada deve ser alterado a respeito.

Quanto aos juros moratórios, incidem a partir da citação 

em obediência ao artigo 405 do Código Civil.

Diante do exposto, não conheço do recurso da Ré 

Decolar.com e nego provimento ao recurso da Ré Gol Linhas Aéreas.

João Pazine Neto

Relator
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