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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1014976-49.2015.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HICHAM 
ZOGBI DA SILVA (REPRESENTADO(A) POR SEU PAI), são apelados AIR EUROPA 
LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA, TAM - LINHAS AÉREAS S/A e WIK 
VIAGEM E TURISMO LTDA..

ACORDAM, em 19ª 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 dos Exmos. Desembargadores RICARDO 
NEGRÃO (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.

São Paulo, 20 de março de 2017

CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1014976-49.2015.8.26.0008 - São Paulo - VOTO Nº 2/15

Voto Nº 13894

APELAÇÃO Nº 1014976-49.2015.8.26.0008

Comarca: São Paulo

APELANTE: HICHAM ZOGBI DA SILVA (REPRESENTADO) 

APELADAS:  Air Europa Líneas Aereas S.A.U; Tam Linhas Aéreas S/A; Wik 

Viagem e Turismo Ltda.

Apelação - Agência de turismo - Ilegitimidade Passiva  

Transporte aéreo  Cancelamento de voo pela companhia aérea  

Agência de turismo que somente intermediou a venda da 

passagem  Falha na prestação de serviço que se relaciona 

intrinsicamente à atividade da empresa aérea Air Europa  

Ausência de ingerência da empresa intermediadora sobre a 

decolagem da aeronave  Ilegitimidade mantida  Recurso 

improvido.

Ilegitimidade Passiva  Empresa aérea Tam Linhas Aéreas S/A  

Documentos coligidos aos autos que não indicam a existência de 

qualquer relação entre o autor e a companhia  Ausência de 

indício de suposta prática de cooperação (codeshare) desta 

empresa na hipótese dos autos  Vídeos e imagens que não seriam 

suficientes para demonstrar o vínculo  Cerceamento não 

demonstrado  Ilegitimidade mantida. Recurso improvido.

Dano Moral - Quantum indenizatório - Transporte aéreo de 

passageiros  Adolescente que participaria de torneio de futebol na 

França  Cancelamento do voo  Perda da viagem  Montante que 

deve ser consentâneo ao abalo sofrido, pena de configurar 

enriquecimento ilícito  Valor de R$ 10.000,00, que se revela 

adequado e proporcional  Ausência na participação do torneio, 

perda de chance, que não implica irreversibilidade quanto a 

futuros projetos  Juros moratórios a contar da citação válida, nos 

moldes estabelecidos pelo artigo 405, do Código Civil  Recurso 

improvido.
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Trata-se de recurso de apelação interposto pela Hicham 

Zogbi da Silva, representado por seu genitor, em face da r. sentença de fls. 

299/303, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível do Foro Regional II  

Tatuapé - nos autos da ação indenizatória movida em face de Air Europa 

Líneas Aéreas S.A.U., Tam Linhas Aéreas S/A e Wik Viagem Turismo 

Ltda, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a primeira 

requerida a pagar: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 

4.886,46; b) indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, 

devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora a contar da citação; c) 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

arbitrados em 10%, sobre o valor atualizado da condenação e extinguiu o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em 

relação às requeridas Tam Linhas Aéreas S/A e Wik Viagem e Turismo 

Ltda., por ilegitimidade passiva.

Inconformado, recorre o autor pleiteando a reforma do 

decidido. Argui, preliminarmente, a legitimidade da empresa Wik Viagem e 

Turismo Ltda. e da companhia Tam Linhas Aéreas S/A para integrarem o 

polo passivo da demanda, isto porque respondem solidariamente perante o 

consumidor. Argumenta que houve cerceamento de defesa, isto porque 

pretendia coligir aos autos filmagens e reportagem televisiva com vistas a 

demonstrar a participação das requeridas no evento. No mérito, sustenta, em 

breves linhas, que o quantum fixado a título de danos morais não se reveste 

do necessário caráter punitivo da condenação, comportando majoração. Aduz 

que não há como descrever a frustração da perda da viagem, que 

materializaria seu grande sonho de participar de um campeonato de futebol 

no exterior. Outrossim, ressalta que o montante sequer possui força de 
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compensação economicamente apreciável, diante das circunstâncias inerentes 

ao caso concreto, isto porque irrisório frente ao poder econômico da 

companhia aérea internacional Air Europa. Pugna, igualmente, pela fxação 

do termo a quo dos juros moratórios, a saber, o ato ilícito e não a citação 

válida. Pleiteia, por fim, a majoração dos honorários sucumbenciais (fls. 

305/314).

Recurso recebido e regularmente processado, nos termos 

legais (fls. 315).

As apeladas, Tam Linhas Aéreas S/A e Wik Viagem e 

Turismo Ltda, ofereceram contrarrazões, pugnando pela manutenção da r. 

sentença (fls.317/326; 331/334).

A recorrida Air Europa Líneas Aéreas S.A.U., a despeito 

de regularmente intimada, quedou-se inerte.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se pelo 

parcial provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva das 

requeridas Tam Linhas Aéreas S/A  e Wik Viagem e Turismo Ltda 

(fls.357/368).

É o relatório.

Conheço do recurso, haja vista a presença dos 

pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.

Ab initio, entendo que a ilegitimidade das requeridas Wik 
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Viagem e Turismo Ltda e Tam Linhas Aéreas S/A fora adequadamente 

reconhecida.

Quanto à suposta solidariedade da agência de turismo, 

que se limitou a realizar a intermediação da compra da passagem aérea, a r. 

sentença não comporta alteração, sendo oportuno salientar que os argumentos 

lançados em primeira instância, a despeito da ausência de citação, 

correspondem ipsis litteris aos que esta relatora já defendeu no julgamento da 

apelação nº 0002613-73.2011.8.26.0562, em 22/10/2015, disponibilizado em 

20/01/2016, in verbis:

“Com efeito, a falha na prestação de serviço in casu fora 

ocasionada em razão do risco da atividade, intrinsicamente, ligado apenas a 

requerida Tam Linhas Aéreas S/A, não tendo a agência de turismo 

ingerência sobre a decisão da empresa aérea de iniciar ou não o voo, em 

decorrência de intempéries e/ou dificuldades quanto à malha aérea.

Nesse passo, a obrigação da operadora de turismo era 

restrita à entrega da passagem ao autor e ao fornecimento correto de todos 

os dados do passageiro à companhia aérea, a fim de que o embarque 

ocorresse regularmente, deveres esses que foram regularmente cumpridos.

Não se olvida da possibilidade de eventual aplicação da 

responsabilidade solidária, quanto àqueles que integram a cadeia de 

consumo, em benefício do consumidor, na forma do parágrafo único, do 

artigo 7º, bem como, do caput do artigo 14, ambos do CDC, entretanto, na 

hipótese dos autos, respeitado o entendimento esposado pelo d. Relator 

sorteado, a solidariedade deve ser afastada, porquanto, não concorreu a 

operadora Fidelidade Viagens e Turismo Ltda., quanto ao evento descrito 
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nos autos, como dito anteriormente, passível de ser atribuído, exclusiva e 

intrinsecamente, à atividade desenvolvida pela requerida Tam Linhas Aéreas 

S/A.” (Apelação nº 0002613-73.2011.8.26.0562  Julgada em 22/10/2015  24ª Câmara 

de Direito Privada).

In casu, o autor, representado por seu genitor, não indica 

eventual falha na prestação do serviço da requerida Wik Viagem e Turismo 

Ltda. (venda de passagem), que tenha resultado no cancelamento do voo da 

Air Europa Líneas Aéreas S.A.U.

Nesse sentido, há precedente do E. Superior Tribunal de 

Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. 

INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 

RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal 

admite a responsabilidade solidária das agências de 

turismo apenas na comercialização de pacotes de 

viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de 

turismo foi exclusivamente a venda de passagens 

aéreas, circunstância que afasta a sua 

responsabilidade pelo efetivo cumprimento do 

contrato de transporte aéreo e autoriza o 

reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no 

polo passivo da ação indenizatória decorrente de 
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cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).

Outrossim, também não há fundamento para reconhecer a 

legitimidade da requerida Tam Linhas Aéreas S/A. no polo passivo da 

demanda.

Oportuno salientar que, dentre os inúmeros documentos 

coligidos aos autos pelo apelante (fls.31/63), inexiste qualquer prova de 

eventual compromisso desta requerida Tam Linhas Aéreas S/A, na hipótese 

dos autos, em assumir o voo cancelado pela Air Europa Líneas Aéreas 

S.A.U., não bastando a aventada cooperação entre as empresas (codeshare), 

sem prova de sua ocorrência na prática.

Nesse passo, é de bom alvitre que se frise, a despeito da 

possibilidade de cooperação entre empresas aéreas, com vistas a minimizar 

eventuais transtornos aos usuários, para que tal se realize e, inclusive, para 

que se possa estabelecer responsabilidade solidária, é imperiosa 

demonstração clara, por meio de prova documental inequívoca, quanto à 

existência da cooperação. Na hipótese dos autos, a farta prova documental 

coligida permite demonstrar, de modo claro, a relação havida, 

exclusivamente, entre o autor e a empresa aérea Air Europa, nada permitindo 

inferir eventual vínculo com a Tam Linhas Aéreas S/A.

Nesse aspecto, impossível falar em cerceamento do 

direito de defesa, isto porque os vídeos realizados com o aparelho celular ou 

a reportagem jornalística apenas retratariam a perda da viagem e não se 
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prestam a demonstrar o pretendido vínculo entre a Tam Linhas Aéreas S/A 

com o autor.

Destarte, rejeito as preliminares.

No mérito, a solução da lide igualmente não comporta 

alteração.

Segundo consta dos autos, em 12/05/2015, o autor 

embarcaria às 14h10 em Guarulhos com previsão de chegada à cidade de 

Paris às 09h25, do dia 13/05/2015 (após conexão anterior em Madrid às 

05h30, na mesma data), no entanto, após realizar o check in e embarcar na 

aeronave foi informado que o voo havia sido cancelado em razão de 

manutenção na aeronave.

Nesse passo, todos os passageiros da aeronave foram 

convidados a desembarcarem e aguardarem maiores esclarecimentos da 

companhia Air Europa.

Todavia, após horas de espera, o autor, adolescente de 13 

anos que viajaria com amigos para participar de um torneio de futebol na 

França, seus pais e outros passageiros, foram informados que o voo seria 

realizado tão somente no dia 13 de maio de 2015, isto porque houve a 

necessidade de manutenção na aeronave (fls.59).

Verifica-se que não há controvérsia quanto ao 

cancelamento em si, tampouco, quanto à responsabilidade da apelada Air 

Europa por esse fato, bem como, quanto às consequências daí decorrentes, 
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mas apenas em relação ao quantum indenizatório.

Não há dúvida quanto à ocorrência dos danos morais 

sofridos pelo autor, o qual ficou à mercê da assistência deficitária prestada 

pela apelada, que não disponibilizou outro voo em companhia diversa, 

limitando-se a propor a realização do voo no dia seguinte ao inicialmente 

planejado.

 

Observa-se que, ainda que viesse o autor a aceitar a 

proposta de embarque no dia 13/05/2015, em horário incerto (folhas 59 e 

211), não haveria tempo hábil para participar do torneio, haja vista que até a 

cidade de Paris seriam necessárias quinze horas de viagem, acrescidas de no 

mínimo mais 5 horas de transporte terrestre, de sorte que, o recorrente 

certamente não teria condições físicas de participar de uma competição 

esportiva na cidade de Plomelin na manhã do dia 14/05/2015 (fls. 285).

 

E não se trata, exclusivamente, de analisar o tempo de 

atraso, mas as consequências que, concomitantemente, exsurgem deste fato. 

Aguardar por longo lapso temporal sem obter informações adequadas e ainda 

perder um torneio esportivo previamente programado com os amigos, 

afligiria a qualquer pessoa, muito mais a um adolescente, situação 

devidamente demonstrada pelos documentos coligidos na inicial (fls.31/63).

Destarte, inquestionável a sensação de angústia ante a 

perda da viagem, frustração que não era esperada, e que ultrapassa o mero 

dissabor, configurando efetivo dano de natureza moral, que deve ser 

indenizado.
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Em outro caso semelhante fora este o entendimento desta 

E. Corte:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte 

aéreo. Danos morais. Percurso de São Paulo a 

Montevidéu, com escala em Buenos Aires. 

Cancelamento do voo programado, em duas 

oportunidades (um dia após o outro), por suposta 

alteração de horário e rota com a finalidade de 

reestruturação da malha aérea. Consideração de 

que tal providência da companhia aérea não 

importou em configuração de força maior. 

Hipótese em que o passageiro chegou ao seu 

destino trinta horas após o horário inicialmente 

previsto, comprometendo, de forma importante, 

o seu passeio a Montevidéu. Verificação de 

transtornos hábeis à configuração de danos 

morais indenizáveis. Responsabilidade da ré pelo 

defeito na prestação do serviço de transporte 

aéreo configurada. Indenização por danos 

morais, fixada em dez mil reais, preservada. 

Descabimento do pleito de sua redução. Pedido 

inicial julgado procedente. Sentença mantida. 

Recurso improvido. (Relator(a): João Camillo de 

Almeida Prado Costa; Comarca: São Paulo; Órgão 
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julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 14/09/2015; Data de registro: 

16/09/2015).

Apelação Transporte aéreo  Cancelamento de voo  Ação 

indenizatória  Sentença de acolhimento dos pedidos  

Irresignação parcialmente procedente  Despesa com a 

hospedagem perdida no local de destino, não comprovada 

satisfatoriamente, devendo ser afastada da condenação 

por danos materiais  Dano moral bem reconhecido e bem 

arbitrada a correspondente indenização em primeiro 

grau, na quantia de R$ 15.550,00, principalmente a se 

considerar o sofrimento que o episódio presumivelmente 

trouxe ao casal demandante, então em viagem de lua de 

mel. Apelação a que se dá parcial provimento. (Relator(a): 

Ricardo Pessoa de Mello Belli; Comarca: Ribeirão 

Preto; Órgão julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Data 

do julgamento: 09/06/2014; Data de registro: 13/06/2014).

Quanto ao montante fixado a título de ressarcimento, 

considerada a situação fática apresentada, o importe de R$ 10.000,00, 

apresenta-se adequado e proporcional para o fim a que se destina, pois a 

indenização por dano moral tem por finalidade a justa reparação, como bem 

ressaltou a d. Procuradoria de Justiça.

Cediço que, à míngua de critérios objetivos para a 

fixação de indenização por dano moral, cabível ao magistrado valer-se de 

apreciação equitativa, levando em conta a extensão do dano, o grau de 

culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a 

reparar o abalo sofrido, bem como inibir a repetição da conduta.
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Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento 

que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o 

ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao 

ofensor” (STJ, AgRg no REsp nº 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j. 

06/08/2013). 

Oportuna a menção às considerações bem lançadas pelo 

e. Des. Enio Zuliani, ao enfrentar a questão no julgamento do recurso de 

apelação nº 015631-21.201.8.26.0100:

“Para chegar a um valor adequado cabe observar as 

funções básicas do dano moral. No objetivo de ressarcir, olha-se para a 

vítima, para a gravidade objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová 

dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.97, p. 62) e visando 

reprovar mira-se o lesante, de tal modo que a indenização represente 

advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento (Carlos 

Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, ps. 20/22; Sérgio Severo, 

Os Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190). Conjugando-se as duas funções é 

que se extrai o valor da reparação”.

A viagem realizada pelo autor teve finalidade recreativa, 

no entanto, o cancelamento do voo pela ré Air Europa provocou a perda do 

torneio de futebol e a frustação do autor pela perda de chance.

Importante ressaltar, entretanto, que a ausência do autor 

no torneio de futebol, ainda que no exterior, não significa o fim de um sonho 

ou da oportunidade de se tornar jogador de futebol, haja vista tratar-se de 

mero torneio, pelo que, a ausência quanto à participação no torneio, perda de 

chance, não implica irreversibilidade quanto a futuros projetos.
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Pelos fundamentos acima expostos considero que a 

fixação do montante de R$ 10.000,00 não comporta majoração.

Quanto ao termo a quo dos juros moratórios, é certo que 

o evento danoso é o próprio descumprimento da obrigação contratual 

assumida pela recorrida Air Europa, razão pela qual não há se falar na 

aplicação do artigo 398, do Código Civil.

Por fim, observando a data da publicação da r. sentença, 

necessário ponderar que o novo Código de Processo Civil impõe ao julgador 

o dever de fixar honorários advocatícios, inclusive, no julgamento dos 

recursos interpostos, independentemente do conteúdo da decisão, conforme 

dispõe o artigo 85, §§ 1º, 2º, 6º e 11º, in verbis:

Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na 

reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na 

execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e 

o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito 

econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor 

atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;
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IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço.

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o 

aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive 

aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os 

honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional 

realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 

2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de 

honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos 

limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Com efeito, a fixação dos honorários deve respeitar o 

limite geral de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito 

econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor 

atualizado da causa.

Oportuna a lição do Professor Cássio Scarpinella Bueno 

a respeito do assunto:

“O §1º do art. 85 esclarece que os honorários são 

devidos na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução resistida 

ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Esta “cumulação” deve 

ser compreendida com a ressalva constante do §11, no sentido de que na 
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etapa de conhecimento do processos os honorários não podem ultrapassar os 

limites dos §§2º a 6º, ainda que passíveis de majoração em eventual 

segmento recursal.”(Bueno, Cassio Scarpinella - Manual de direito processual civil : 

inteiramente estruturado à luz do novo CPC  Lei n. 13.105, de 16-3-2015 / Cassio 

Scarpinella Bueno. São Paulo : Saraiva, 2015. P. 124/125).

Portanto, levando-se em conta os parâmetros 

estabelecidos pela legislação processual e, considerada a natureza e 

complexidade da demanda, o trabalho realizado e o esforço desenvolvido 

pelos patronos das requeridas Wik Viagens e Turismo Ltda. e Tam Linhas 

Aéreas S/A., que apresentaram contrarrazões, tem-se que os honorários 

devem ser majorados para R$ 2.500,00, por equidade.

Ante o exposto, por meu voto, nego provimento nos 

termos alinhavados.

 

CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA

                  Relatora


		2017-03-24T13:19:23+0000
	Not specified




