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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de 

Instrumento nº 2112386-80.2016.8.26.0000, da Comarca Campinas, em que é agravante 

EDILSON LUIS GALLINARI, são agravados URIEL VIAGENS E TURISMO LTDA. 

e TAM – LINHAS AÉREAS S.A. 

ACORDAM, em 37ª Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 

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

O julgamento teve a participação do Exmos. 

Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), SERGIO GOMES E JOSÉ 

TARCISO BERALDO. 

São Paulo, 16 de agosto de 2016

João Pazine Neto

RELATOR

Assinatura Eletronica 
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Agravo de Instrumento Nº 2112386-80.2016.8.26.0000 Comarca: Campinas

Agravante: EDILSON LUIS GALLINARI 

Agravados: URIEL VIAGENS E TURISMO LTDA. e TAM – LINHAS AÉREAS S.A

Juíza originária: Renata Manzini 

Voto nº 15.906

Agravo de instrumento. Decisão agravada que acolheu a 
preliminar de ilegitimidade passiva da Ré Tam Linhas Aéreas 
S/A e extinguiu a ação em relação a ela, com a condenação 
do Autor nas despesas processuais desta, bem como nos 
honorários advocatícios do patrono daquela Ré. Insurgência 
do Autor. Não acolhimento. Questão tratada nos autos que se 
circunscreve a cancelamento de passagem realizado pela 
agência de viagens contratada e não a qualquer conduta 
atribuída à companhia aérea. Honorários advocatícios 
devidos pelo Autor que foram fixados no limite mínimo 
estabelecido pelo artigo 85, § 2º, do CPC. Decisão mantida. 
Recurso não provido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. 

decisão de págs. 237/238 destes (fls. 192/193 dos autos originais), que acolheu a 

preliminar de ilegitimidade passiva da Ré TAM e extinguiu a ação em relação a ela, 

com a condenação do Autor nas despesas processuais desta, bem como nos honorários 

de seu patrono, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§ 2º, do CPC. 
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Recorre o Autor, em síntese, para alegar que a r. decisão 

agravada merece reforma, sob pena de lhe causar prejuízos graves, de difícil ou 

impossível reparação. Afirma a necessidade de manutenção da Litisconsorte TAM 

Linhas Aéreas S/A no polo passivo da ação. Sustenta que devem ser observadas as 

regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação da teoria da 

aparência, em virtude da utilização da logomarca da Agravada TAM nas propagandas, 

publicidades externas e internas nas lojas da segunda Agravada Uriel Viagens e Turismo 

Ltda. Assevera que qualquer consumidor, dito cidadão médio comum, que se aproxime 

da loja da segunda Agravada, somente encontra a marca da TAM, o que a associa direta 

e automaticamente com a companhia aérea conhecida do público, que seria a 

responsável pelo empreendimento, ou seja, a venda de passagens aéreas e pacotes 

turísticos, bem como de todas as obrigações acessórias advindas desse negócio, 

inclusive seu cancelamento. Sustenta que os documentos juntados aos autos dão conta 

de que na própria contratação não se utiliza o nome da loja Uriel, apenas e tão somente a 

logomarca da TAM, de modo que deve esta ser considerada parte legítima para 

responder pela ação indenizatória. Afirma que os dispositivos consumeristas resguardam 

o direito do consumidor em situações como a presente, em que uma empresa age como 

um preposto ou representante da outra, para considerar solidária a responsabilidade do 

fornecedor de produtos e/ou serviços e garantir sua obrigação de indenizar 

independentemente de culpa. Entende que compete à TAM o treinamento e fiscalização 

das atividades de seus prepostos, parceiros, prestadores de serviço, franqueados e 

terceiros, a fim de evitar dissabores aos clientes. Alternativamente, pugna pela reforma 

da decisão na parte em que o condenou ao pagamento das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios. Entende que não lhe cabe responder por tais valores, eis que 

apenas fez uso de seu legítimo direito de acesso à Justiça, pois ao incluir na lide a Ré 

TAM praticou um ato de regular exercício de direito. Pleiteia pela concessão do 

benefício da gratuidade processual, pois a condenação ao pagamento de custas, despesas 

e dos honorários de sucumbência lhe seriam demasiado onerosas ante a difícil situação 

financeira em que se encontra, pois sua profissão de corretor de imóveis enfrenta 
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dificuldades por conta do mercado imobiliário em franca recessão. Menciona por fim 

que o trabalho desenvolvido pelo patrono da TAM não enseja a decretação de percentual 

tão alto como o decretado pelo Juízo a quo. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.  

Recurso tempestivo. Sem preparo, ante o pedido de 

concessão de gratuidade processual.  

Foi determinado ao Agravante a apresentação de 

documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência para arcar com as custas 

processuais, diante do disposto no artigo 99, § 7º, do CPC.

Por decisão proferida por este relator às págs. 250/252 foi 

afastada a pretensão à concessão da Justiça gratuita ao Agravante e determinado o 

recolhimento do preparo recursal.  Preparo anotado à pág. 256.

Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado. 

Dispensado o cumprimento do disposto no artigo 1.019, II, do CPC (pág. 257).

É o relatório. 

O recurso não comporta acolhida.

Pelo que se extrai dos autos, o Autor, ora Agravante, 

ingressou com ação de indenização por danos morais e materiais em face de Uriel 

Viagens e Turismo Ltda, TAM Linhas Aéreas S/A e Fidelidade Viagens e Turismo S/A 

sob o argumento, em síntese, de que em 19.10.2013 realizou a compra de seis passagens 

aéreas para o dia 21.04.2014, no estabelecimento da Ré Uriel Viagens e, apesar de 

somente ter consultado a funcionária desta quanto ao procedimento a ser adotado em 

caso de interesse no cancelamento de passagens, em 01.04.2014 foi surpreendido com o 
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cancelamento indevido de uma das passagens compradas, o que lhe causou os alegados 

danos morais e materiais. 

Citadas as Rés, apresentaram contestações somente as Rés 

Uriel Viagens e TAM Linhas Aéreas S/A, sendo decretada a revelia da Ré Fidelidade 

Viagens e Turismo S/A (fl. 185 dos autos originais, pág. 230 destes) e, por ocasião da 

audiência para tentativa de conciliação, foi saneado o processo, com o acolhimento da 

preliminar de ilegitimidade passiva da Ré TAM Linhas Aéreas S/A, notadamente por se 

verificar que não houve nenhum problema no vôo ou nos serviços prestados pela 

companhia aérea.

Insta ressaltar que o cancelamento da passagem se deu por 

ato da funcionária da agência de turismo contratada pelo Autor, sem que esta tenha 

praticado qualquer ato como representante da companhia aérea, mas sim na qualidade de 

agência de viagens. 

Também cumpre observar que não comporta acolhida a 

alegação do Agravante, de que adquiriu as passagens em loja da TAM e por isso a 

companhia aérea deveria também responder pelos supostos danos que lhe foram 

causados. 

Ainda que a loja em que foram adquiridas as passagens 

possua a logomarca TAM VIAGENS, isto por si só não confere a legitimidade para a 

companhia aérea figurar no polo passivo da lide e disto o próprio Autor já tinha 

conhecimento, tanto que instruiu a exordial com documentos hábeis a demonstrar que 

TAM VIAGENS se trata do nome fantasia da pessoa jurídica Fidelidade Viagens e 

Turismo S/A (págs. 81/83 destes), que também integra a lide e que possui CNPJ e 

atividade econômica diversa da pessoa jurídica TAM Linhas Aéreas S/A (págs. 84/145 

destes). 

Não se deve falar em situação que pudesse levar o 

consumidor a engano quanto a em face de quem litigar, uma vez que está assessorado 

por profissional do Direito, que tem todo o conhecimento necessário para distinguir 

referidas situações.
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Desse modo, por versar a ação sobre cancelamento de 

passagem/pacote turístico adquirido em agência de viagens, com indicação expressa de 

conduta culposa da referida agência, somente podem figurar no polo passivo, as pessoas 

jurídicas que realmente são responsáveis pelo alegado indevido cancelamento de uma 

das passagens englobada na contratação efetuada pelo Autor, ou seja, Uriel Viagens e 

Turismo Ltda e Fidelidade Viagens e Turismo S/A (TAM VIAGENS), no que correta a 

r. decisão ora agravada em excluir da lide a companhia aérea, estranha aos fatos tratados 

na presente ação.

Também não comporta acolhida a insurgência quanto à 

verba honorária devida ao patrono da Ré excluída da lide, pois deve o Autor responder 

por tal condenação, por ter dado causa à propositura de ação em face de parte ilegítima, 

que foi obrigada a apresentar defesa nos autos. Ademais, o percentual fixado pela r. 

decisão (10% do valor da causa) se encontra em consonância com os limites 

estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

João Pazine Neto

Relator
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