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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1001808-61.2014.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes MAUÁ 
AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 
VIAGENS S.A., GERALDO AFONSO RASOPPI e JAQUELINE TOMAZ 
CAETANO DE AQUINO, são apelados JACY MONTEIRO SILVA MARTINS e 
MARJORIE MONTEIRO MARTINS.

ACORDAM, em 25ª 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 da Relatora, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CLAUDIO HAMILTON E EDGARD 
ROSA.

São Paulo, 24 de novembro de 2016.

CARMEN LÚCIA DA SILVA

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 1001808-61.2014.8.26.0348

APELANTES: MAUÁ AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, CVC BRASIL 
OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., GERALDO AFONSO 
RASOPPI E JAQUELINE TOMAZ CAETANO DE AQUINO 
APELADOS: JACY MONTEIRO SILVA MARTINS E MARJORIE 
MONTEIRO MARTINS
Comarca: Mauá

VOTO N° 2.355

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS. Coautora que celebrou 
contrato com a CVC Brasil Operadora e Agência de 
Viagens S/A, representada pela Mauá Agência de Viagens 
Ltda.-ME, a fim de realizar viagem turística com sua filha, 
também coautora, e família. Pacote que inclui transporte 
aéreo, hotel, traslado e city tour. Funcionários das empresas 
rés que foram os responsáveis pela emissão do contrato e 
da passagem aérea com erro no tocante ao sobrenome da 
demandante. Equívoco que acarretou o impedimento do 
embarque da coautora no voo Guarulhos  Aracaju pela 
empresa TAM Linhas Aéreas S/A. Responsabilidade 
objetiva e solidária das rés que lhes acarreta o dever de 
indenizar as demandantes por danos materiais e morais. 
Sentença de parcial procedência dos pedidos que deve ser 
mantida, porquanto correta a análise que fez dos fatos. 
Valor da indenização por danos morais que está em 
consonância com os critérios da razoabilidade e da 
proporcionalidade.  RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. 

sentença proferida a fls. 228/234, que julgou parcialmente procedente o 

pedido para condenar solidariamente as réus: (a) ao ressarcimento dos 

danos materiais suportados pelas autoras, no valor de R$ 859,04, com 

incidência de correção monetária desde o ajuizamento da ação, e de 
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juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; (b) ao ressarcimento 

dos danos morais, cuja indenização foi arbitrada em R$ 3.000,00 para 

cada uma das autoras, com incidência de correção monetária desde o 

arbitramento, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; (c) 

ao pagamento das verbas de sucumbência.

Inconformados, apelam as réus (fls. 238/247).

Sustentam as recorrentes, em suma, que não 

concorreram para o impedimento do embarque da coautora Marjorie, 

fato este que deve ser imputado exclusivamente à companhia aérea, a 

qual tem o dever de indenizar. Subsidiariamente, impugnam o valor da 

indenização por danos morais.

Recurso preparado, recebido, e contrarrazoado (fls. 

335/344, 358/367 e 369/374).

É o relatório.

A apelação não comporta provimento.

É incontroverso que a autora Jacy Monteiro Silva 

Martins celebrou com a ré CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens 

S/A, representada pela empresa Mauá Agência de Viagens Ltda.-ME 

contrato (fls. 35/39), com o fim de realizar viagem turística com sua 

filha Marjorie Monteiro Martins e família, para Aracaju. O pacote 

incluiu transporte aéreo, hotel, traslado e city tour. Entretanto, os 

funcionários Geraldo Afonso Rasoppi e Jaqueline Tomaz Caetano de 
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Aquino foram os responsáveis pela emissão do contrato e da passagem 

aérea, o que se deu de forma equivocada em relação ao sobrenome da 

coautora Marjorie (fls. 25, 26 e 39). Tal equívoco acarretou o 

impedimento do embarque de Marjorie no voo Guarulhos  Aracaju, 

pela empresa TAM Linhas Aéreas S/A, razão pela qual as apeladas 

pleiteiam a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos 

materiais e morais.

O Douto Juízo singular julgou o pedido 

parcialmente procedente e apreciou a questão de forma objetiva e bem 

fundamentada, valendo destacar:

“O contrato de prestação de serviços de turismo acostado as 

f. 35/39 demonstra terem as autoras adquirido pacote de turismo comercializado 

pela CVC, decorrendo daí sua legitimidade. 

Anote-se que o fornecedor do serviço é solidariamente 

responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34, do 

CDC). Portanto, embora não seja a ré a empresa aérea incumbida do transporte 

das autoras, mas, sim, a TAM Linhas Aéreas S/A, responde ela solidariamente pelos 

transtornos suportados pelas requerentes porque ao lhes vender pacote turístico se 

comprometeu a garantir a prestação satisfatória dos serviços nele incluídos. 

Assim, havendo falha na prestação do serviço por agente 

contratado pela ré, é ela solidariamente responsável pela reparação dos danos 

causados ao consumidor. 

(...) 

A legitimidade da ré Mauá Agencia de Viagens decorre do 
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fato de ter intermediado a venda, como consta no contrato de serviços de turismo 

acostado as f. 35/39, já referido. Já a legitimidade de Geraldo e Jaqueline decorre 

de serem estes os funcionários que atenderam às autoras no ato da compra, como 

consta as f. 25, 26 e 39, e alegadamente deram causa ao imbróglio ao preencherem 

o contrato e emitirem o bilhete aéreo com erronia. 

Vê-se que a relação jurídica objeto da discussão travada 

indiscutivelmente insere- se no âmbito das relações de consumo. Tem-se de um lado 

as autoras, enquadradas no conceito jurídico de consumidor, assim entendida a 

“(...) pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como 

destinatário final (...)” (CDC, art. 2º), isto é, para o atendimento de suas 

necessidades privadas. De outro lado, os réus, também subsumidas ao conceito de 

fornecedor, definido como a “(...) 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 (...)” (CDC, art. 3º). 

Outrossim, também se constata a evidente desigualdade do 

consumidor em face do fornecedor, hipossuficiente técnica e economicamente, o que 

também justifica a incidência do micro-sistema protetivo inserto na Lei nº 8.078/90. 

(...)

Por isto, gama enorme de normas incide, todas com espírito 

de tutelar a parte mais fraca, compensando juridicamente a desigualdade de fato 

existente entre os contratantes, na mais lídima expressão na noção de isonomia 

material (CF, art. 5º, “caput”, e incisos I e XXXII e art. 170, V). 

Nesta senda, incumbia definitivamente aos réus a 

demonstração de que o evento não ocorrera, ou ao menos de que não sucedido 

como narrado, ou de algum motivo excludente de sua responsabilidade. 
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Cotejando o contrato de f. 35/39 verifica-se que de fato o 

nome de Marjorie foi grafado erroneamente. Foi esta qualificada como Marjorie 

Monteiro da Silva, quando o correto seria Marjorie Monteiro Martins, como 

comprova seu documento de identidade acostado as f. 19 dos autos. Tal equivoco 

foi repisado no voucher de viagem emitido pelas rés e apresentado as f. 24/25 dos 

autos. 

Embora se dispense culpa na relação de consumo, o quadro 

revela falha no serviço dos réus. Com relação às rés CVC e Mauá Agencia de 

Viagens esta consistente na falta de diligencia de seus prepostos, que teriam como 

aferir o erro material na grafia do nome da autora Marjorie. A responsabilidade 

das rés se torna ainda mais evidente diante da afirmação das autoras de que foram 

os prepostos das rés por duas vezes alertados quanto à erronia na grafia do nome 

de Marjorie e nenhuma providencia tomaram estes para sanar a falha apontada. 

No que toca à responsabilidade dos réus Geraldo e 

Jaqueline essa se demonstra na sua culpa pela negligencia com que agiram quando 

da emissão do contrato e do voucher das passagens aéreas. Como já salientado, era-

lhes plenamente possível verificar o erro na grafia do nome de Marjorie, e foram 

até mesmo alertados sobre tal equivoco, contudo, ao invés de proceder à correção 

das informações como lhes era devido, optaram por permanecer inertes dando 

causa aos prejuízos suportados pelas autoras. 

Com efeito, a emissão do voucher, preenchido em 

consonância com os documentos fornecidos pelo consumidor, é obrigação assumida 

pelos réus, não demonstrando esses a qualquer tempo que tenha a falha se dado por 

culpa exclusiva do consumidor. 

Também não há que se falar de culpa exclusiva de terceiro, 

qual seja, a companhia aérea que impediu o embarque de Marjorie, vez que desta 

não se podia pretender que "adivinhasse" o nome da autora, com a qual jamais teve 
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contato direto, a não ser no momento do indigitado check-in. 

Deste modo, está caracterizada a negligência dos réus, que 

deixaram de conferir se as informações constantes dos vouchers estavam de acordo 

com os documentos fornecidos pelas autoras, exsurgindo daí o dever de ressarcir as 

autoras os valores despendidos para aquisição de nova passagem, assim como as 

demais despesas decorrentes do infortúnio. 

(...) 

Por fim, entendo devida a indenização por danos morais 

pretendida na inicial. Não se pode olvidar tenham as autoras padecido de 

considerável dissabor ao verem impedido o embarque de Marjorie com o resto de 

sua familia. Inegável da mesma forma o extremo desconforto decorrente de 

permanecer a autora por mais de 14 horas nas dependências de um aeroporto, sem 

qualquer suporte por parte dos réus, aguardando a solução de um problema, a qual 

ao final que não veio. 

A fim de garantir o necessário equilíbrio entre a punição do 

agente e a satisfação compensatória da vítima, de forma a impedir de um lado o 

enriquecimento ilícito do lesado, e de outro a punição irrisória e desmoralizante do 

autor do dano, é que fixo a indenização pelos danos morais no importe de R$ 

3.000,00 (três mil reais) para cada autora, quantia que reputo suficiente para o 

caso”.  

De fato, correta a decisão apelada na medida em 

que conclui pela parcial procedência do pedido, pelas razões a seguir 

expostas.

Em primeiro lugar, tendo as rés CVC Brasil 

Operadora e Agência de Viagens S/A, representada pela Mauá Agência 
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de Viagens Ltda.-ME, integrado a cadeia de consumo, evidente que as 

demandadas têm responsabilidade objetiva e solidária pelas falhas 

verificadas na prestação do serviço turístico às autoras e, por 

conseguinte, pelo ressarcimento dos prejuízos suportados por estas 

últimas, consumidoras, nos termos dos artigos 3º, § 2º, 7º, parágrafo 

único, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor. 

Igualmente, tendo em vista a notória desídia dos 

funcionários das rés, Geraldo Afonso Rasoppi e Jaqueline Tomaz 

Caetano de Aquino, ao formalizarem o contrato de prestação de serviço 

de turismo com as demandantes, uma vez que nem sequer conferiram o 

nome da coautora Marjorie em seu documento pessoal, para fazer 

constá-lo corretamente do contrato e do voucher (fls. 19, 25, 26 e 39). 

Assim sendo, é certo que as demandados também são responsáveis 

pelos danos materiais e morais advindos de tal negligência.

Ademais, não há que se falar em excludente de 

responsabilidade por fato de terceiro (artigo 14, § 3º, II, do Código de 

Defesa do Consumidor), uma vez que não era exigível da companhia 

aérea TAM Linhas Aéreas S/A a realização do embarque de pessoa com 

nome diverso daquele que constava do voucher de embarque.

Quanto à indenização por danos materiais, não 

houve impugnação específica quanto aos comprovantes de pagamento 

apresentados pelas apeladas, devendo as rés ressarcir às autoras o valor 

desembolsado a mais, em razão dos fatos narrados nos autos (despesas 

com hotel, transporte e estacionamento, no total de R$ 859,04).
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Por fim, ficaram plenamente configurados os danos 

morais, que devem ser indenizados pelas demandadas, pois o 

impedimento do embarque da coautora Marjorie para viajar com o 

restante de sua família e o desconforto consistente em ter permanecido 

quatorze horas nas dependências do aeroporto para solucionar o 

problema, bem como no fato da coautora Jacy não ter podido viajar 

com toda a sua familia, e ter ficado apreensiva ao ver sua filha 

apavorada, justamente por ficar sem os pais em sua primeira viagem em  

avião, configura, sem dúvida alguma, situação que extrapola o limite do 

mero dissabor e do puro descumprimento do contrato, como 

corretamente analisado pelo Juízo de primeiro grau.

A indenização por danos morais foi fixada pelo 

Magistrado a quo em R$ 3.000,00 para cada uma das autoras. Tal 

quantia que se mostra adequada a indenizar a lesão moral suportada 

pelas demandantes, não lhes acarretando enriquecimento ilícito, sendo, 

em contrapartida, suficiente para enfatizar o caráter educativo da 

resposta jurídica que ora é imposta aos réus, não os levando à 

bancarrota. 

Posto isso, pelo meu voto, NEGA-SE 

PROVIMENTO AO RECURSO. 

CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora
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