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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0003146-45.2012.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MARULA 
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, é apelado ROSANGELA AZEVEDO LIRA 
(JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "não se conhece do recurso com 
relação à impugnação aos danos materiais e, na parte conhecida, nega-se provimento 
ao apelo.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR (Presidente sem voto), SILVIA 
MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ E SALLES VIEIRA.

São Paulo, 2 de junho de 2016.

JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0003146-45.2012.8.26.0223

Apelante: Marula Viagens e Turismo Ltda - Me 
Apelado: Rosangela Azevedo Lira
Comarca: Guarujá
Voto nº 296

Ação de inexigibilidade de débito com pedido de 
indenização por danos morais e tutela antecipada  
Acordo firmado entre a autora e a ré LuizaCred S/A  
Homologação do acordo e extinção do processo  
Procedência da ação em relação à ré Marula Viagens e 
Turismo Ltda. Me  Preliminar de chamamento ao 
processo que se confunde com o mérito  Tentativa vã da 
apelante em eximir-se da responsabilidade - Falha na 
prestação de serviço ao vender passagem aérea à autora  
Venda em duplicidade  Erro da apelante - Débito 
inexistente lançado na fatura do cartão de crédito - 
Relação de consumo  Responsabilidade Civil objetiva 
(art. 14, CDC)  Dano moral in re ipsa  Chamamento ao 
processo da TAM Linhas Aéreas Ltda. afastado, 
considerando a legislação consumerista, nos termos do 
que dispõe o art. 101, II, do CDC  Ademais, ausente a 
solidariedade entre os fornecedores perante a autora, a 
ensejar a aplicação do art. 77, III, do CPC/73  Valor do 
dano moral por negativação do nome do consumidor 
fixado aquém dos parâmetros adotados por esta Colenda 
Câmara, não comportando redução. Recurso não 
conhecido na parte em que pretende afastar a 
indenização por danos materiais, pois que não imposta na 
sentença. Na parte conhecida, recurso desprovido. 

Trata-se de Ação de inexigibilidade de débito cumulada com 

pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada, movida pela apelada 

em face da empresa Marula Viagens e Turismo Ltda. Me e a sociedade de crédito, 

LuizaCred S/A. Narra a autora que, em 10/11/2010, compareceu à empresa Marula 

Viagens e Turismo Ltda. para comprar uma passagem aérea e se utilizou do cartão 

de crédito “LuizaCred S/A”, para pagamento da quantia de R$ 472,90, parcelada 

em quatro vezes. Porém, ao passar o cartão, a vendedora informou que a 
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operadora de crédito estava “fora do sistema”. Retornou no dia seguinte para 

outra tentativa e a transação foi aceita. Assevera que, no mês de dezembro, 

quando recebeu a fatura do seu cartão de crédito, constaram duas compras, no 

mesmo valor, uma no dia 10/11/2010 e a outra em 11/11/2010, ambas referentes 

à passagem aérea. Aduz que procurou a operadora do cartão de crédito, 

recebendo a orientação de solicitar o cancelamento de uma das vendas por meio 

da empresa de viagem, a qual, por sua vez, afirmou que solicitaria o cancelamento 

junto à empresa TAM Linhas Aéreas Ltda. Argumenta que o problema não foi 

solucionado e, desde então, deixou de pagar o valor correspondente à compra da 

segunda passagem aérea, porém, teve seu nome incluído nos órgãos de proteção 

ao crédito, sofrendo constrangimentos por uma dívida que não contraiu. Requereu 

a tutela antecipada para exclusão do apontamento e indenização por danos morais 

no valor de 50 salários mínimos.  

A autora e a ré LuizaCred S/A transacionaram (fls. 92/94). 

A sentença homologou acordo apresentado nos autos, 

extinguindo o feito em relação à sociedade de crédito LuizaCred S/A, nos termos 

do art. 269, III, do Código de Processo Civil, e julgou procedente a ação, em relação 

à empresa Marula Viagens e Turismo Ltda., para condená-la ao pagamento da 

quantia de R$ 3.500,00 a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir 

da data da sentença, com incidência de juros legais, além do pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor 

atualizado da condenação, nos termos do art. 20, §3º, do Código de Processo Civil. 

Apela a ré Marula Viagens e Turismo Ltda., aduzindo, em 

preliminar, a nulidade da sentença para chamamento ao processo da empresa 

TAM Linhas Aéreas S/A, nos termos do art. 77, III, do CPC/73, pois ela é a 

causadora do dano à autora. Alega que, ao contrário do que afirma a autora, é a 

empresa TAM Linhas Aéreas S/A quem finaliza o procedimento de venda, fazendo 
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a reserva da passagem e efetuando o lançamento do débito na fatura do cartão de 

crédito do comprador. Defende que não tem culpa pelos fatos ocorridos e não 

deve responder pela indenização por danos materiais. Quanto aos danos morais, 

pelo princípio da eventualidade, alega que a quantia de 50 salários mínimos 

pleiteada pela autora é excessiva. 

Recurso tempestivo e preparado (fls. 123/124). 

Sem contrarrazões. 

É o relatório.

Inicialmente, tendo em vista que a r. sentença hostilizada  foi 

publicada em data anterior à vigência do atual Código de Processo Civil, esclarece-

se que ao presente recurso aplicam-se os requisitos de admissibilidade do Código 

de Processo Civil de 1973, nos termos do Enunciado administrativo nº 2 do STJ, 

“aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

No mais, como reflexo do princípio do tempus regit actum, 

ao processo em apreço são pertinentes os termos do art. 14 do CPC/2015, segundo 

o qual “a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos 

processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações 

jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.  

Feitas tais considerações preambulares, verifica-se que o 

apelo não deve ser conhecido no que tange ao pedido de afastamento da 

indenização por danos materiais, uma vez que a apelante foi condenada apenas à 

reparação dos danos morais, no valor de R$ 3.500,00, corrigidos monetariamente e 

acrescido de juros legais. 
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Na parte conhecida, o inconformismo recursal não merece 

guarida. 

De início, fica reconhecida a existência da relação de 

consumo entre as partes, a ensejar a aplicação da legislação consumerista, nos 

termos do que dispõem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 

A preliminar arguida, concernente ao chamamento ao 

processo da empresa TAM Linhas Aéreas Ltda., é uma tentativa vã da apelante de 

se eximir de sua responsabilidade, reconhecida na sentença. 

Aliás, a preliminar confunde-se com o mérito e deve ser 

rechaçada pelos termos que passam a ser expostos.  

O caso dos autos retrata falha na prestação de serviços pela 

empresa apelante que, por intermédio de seus funcionários, vendeu passagem 

aérea à autora e permitiu que o respectivo valor fosse debitado em duplicidade na 

fatura do cartão de crédito utilizado na compra, não obstante a primeira tentativa 

de transação com o cartão tenha se frustrado. 

No caso, embora a financiadora do cartão  LuizaCred S/A - 

também estivesse envolvida na lide, fato é que as partes se compuseram, restando 

apurar a responsabilidade da apelante. 

Com efeito, tem aplicabilidade o art. 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor: 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas 

sobre sua fruição e riscos.” 

Assim, tratando-se o caso dos autos de responsabilidade 
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objetiva da ré, ora apelante, não há que se perquirir a “culpa” pelo evento danoso 

causado à autora, bastando o nexo de causalidade. 

In casu, o nexo de causalidade decorre do fato de a recorrida 

haver adquirido apenas uma passagem aérea; entretanto, a apelante, 

erroneamente, computou duas vendas no seu sistema e as repassou à 

administradora do cartão de crédito, ocasionando negativação do nome da 

consumidora por débito indevido.  

Nesse aspecto, não tem cabimento a pretensão de 

chamamento ao processo da TAM Linhas Aéreas Ltda., porquanto inexiste 

relacionamento desta com a apelada, a configurar fiança ou responsabilidade 

solidária (codevedor), alicerces dessa modalidade de intervenção de terceiros, 

prevista no art. 77, III, do Código de Processo Civil. 

“Chamamento ao processo é o incidente pelo qual o 

devedor demandado chama para integrar o mesmo os 

coobrigados pela dívida, de modo a fazê-los também 

responsáveis pelo resultado do feito”. (...) “O réu da ação 

primitiva convoca para a disputa judicial pessoa que, nos 

termos do art. 77, tem juntamente com ele, uma obrigação 

perante o autor da demanda principal, seja como fiador, 

seja como coobrigado pela dívida aforada. Vale dizer que só 

se chama ao processo quem, pelo direito material, tenha 

um nexo obrigacional com o autor. Não se pode chamar ao 

processo, então, quem não tenha obrigação alguma 

perante o autor da ação primitiva” (cf. Humberto Theodoro 

Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 11ª ed., p. 135-136).

Aliás, em se tratando de relação de consumo, o Código de 

Defesa do Consumidor deve prevalecer sobre a legislação processual civil e, nesse 

ponto, o art. 101, II, do diploma consumerista traz o instituto do chamamento ao 

processo adstrito à hipótese de seguradora contratada pelo fornecedor, o que não 

é o caso dos autos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0003146-45.2012.8.26.0223 -Voto nº 7

No mais, a apelante afirma que a apelada fez afirmação falsa 

sobre os fatos, mas, o que dizer das suas funcionárias depoentes, que afirmam: 

“por um lapso, foi debitado a mais do cartão de crédito de Rosangela Azevedo Lira, 

a quantia de R$ 477,04 por um erro do sistema de dados”, “...Porém ocorreu 

duplicidade na venda, fato comum” ?  fls. 29/30.  

Ora, se ocorreu duplicidade na venda, está clara a 

responsabilidade da apelante pela falha na prestação de serviço, enquanto 

estabelecimento comercial que vendeu as passagens aéreas e desencadeou débito 

indevido, inexistindo excludente para isentá-la, nos termos do art. 14, §3º, do CDC. 

Se a apelante quer discutir a culpa da empresa TAM Linhas 

Aéreas Ltda., deverá fazê-lo em ação autônoma, pelas vias ordinárias. 

Portanto, acertada a sentença que afastou o chamamento ao 

processo e reconheceu a responsabilidade civil da apelante para com a apelada. 

Os danos morais decorrentes dessa responsabilidade se 

operam in re ipsa, pois decorrem da negativação por débito indevido, prescindindo 

de prova do efetivo prejuízo.

Nesse sentido: 

“A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera 

dano moral presumido, sendo desnecessária, pois, a prova de sua ocorrência” 

(AgRg. no Ag. 1.366.890, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.9.2011).

Com relação ao quantum indenizatório, nenhuma 

modificação há de ser feita. Deveras, o valor arbitrado de R$ 3.500,00 já está muito 

aquém do que vem sendo costumeiramente fixado para hipóteses similares 

(negativação) por esta Colenda Câmara, de sorte que não comporta atenuação, 

medida que apenas se prestaria a subtrair-lhe o viés coercitivo-pedagógico, 
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tornando-o incapaz de reparar o mal praticado e insuficiente a dissuadir o ofensor 

de cometer novamente a mesma modalidade de violação aos direitos do 

consumidor. 

Ainda sobre o quantum dos danos morais, note-se que não 

houve irresignação por parte da recorrida.

Por todo o exposto, não se conhece do recurso com relação 

à impugnação aos danos materiais e, na parte conhecida, nega-se provimento ao 

apelo. 

      

  JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
    Relatora

   Assinatura Eletrônica
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