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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1019047-49.2014.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LAZARO 
JOSÉ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados EXCELÊNCIA 
VIAGENS E TURISMO LTDA., BRT REPASSE e TAM - LINHAS AÉREAS 
S/A.

ACORDAM, em 12ª 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 
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), TASSO DUARTE DE MELO E 
SANDRA GALHARDO ESTEVES.

São Paulo, 25 de outubro de 2017.

CRISTINA MEDINA MOGIONI

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1019047-49.2014.8.26.0196

Apelante: Lazaro José da Silva 
Apelados: Excelência Viagens e Turismo Ltda., BRT Repasse e TAM - Linhas 
Aéreas S/A
Comarca: Franca - 5ª Vara Cível

JUIZ (a): Adriana Gatto Martins Bonemer

Voto nº 191

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. Sentença de improcedência - em relação às 
requeridas BREMENTUR AGENCIA DE TURISMO 
LTDA. e TAM LINHAS AÉREAS S/A, condenando o 
autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 
10% sobre o valor da causa; e de parcial procedência - em 
relação à requerida EXCELÊNCIA VIAGENS E 
TURISMO LTDA, nos termos do art. 487, I do Código de 
Processo Civil, condenando-a ao pagamento de indenização 
por danos materiais, no valor de R$ 321.663,28, 
atualizados monetariamente, desde o ajuizamento da ação, 
com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem 
como de uma indenização por danos morais no importe de 
R$ 50.000,00, atualizados, monetariamente, da data da 
sentença, com juros de mora de 1% ao mês, a contar do 
trânsito em julgado. Sucumbência recíproca. RECURSO 
DO AUTOR em que pugna pela reforma do decisum para 
atribuição de responsabilidade solidária a todas as partes do 
processo, porque envolvidas no processo de compra, 
fornecimento de crédito, repasse de valores, agendamento e 
emissão de bilhetes aéreos. Pedido Rejeitado. Não há 
qualquer razão para a aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor à espécie: A relação existente entre as partes é 
de natureza empresarial e não consumerista, razão pela 
qual não há como se ampliar o âmbito de abrangência de 
tal diploma a todas as vítimas do evento, porque não se 
trata de responsabilidade por fato do produto ou do serviço 
já que o caso não envolve os consumidores. Ademais, a 
solidariedade pretendida pelo autor não está configurada de 
modo a autorizar a responsabilização da BRT e da TAM 
pelos prejuízos suportados pelo autor. A solidariedade 
resulta da lei ou da vontade das partes. Como a lei aplicável 
não é o Código de Defesa do Consumidor, não existe razão 
para a solidariedade decorrente desta lei, e não existindo 
sequer relacionamento contratual entre o autor e as corrés 
BRT e TAM, nenhuma solidariedade contratual pode ser 
cogitada. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
IMPROVIDO.
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LAZARO JOSÉ DA SILVA interpôs recurso de apelação para 

atacar a sentença (fls. 1384 a 1397) proferida nos autos da ação de indenização por 

danos materiais e morais, movida em face de EXCELÊNCIA VIAGENS E 

TURISMO LTDA., BRT REPASSE e TAM – LINHAS AÉREAS S/A.

A sentença julgou improcedente a ação em relação às 

requeridas BREMENTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA e TAM LINHAS 

AEREAS S/A, condenando a parte autora a arcar com custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios em favor dos advogados das requeridas, arbitrados em 10% 

sobre o valor da causa, devidamente atualizado por correção monetária, nos termos 

do art. 85, §2º do CPC. 

E, julgou parcialmente procedente a ação, em relação à 

requerida EXCELÊNCIA VIAGENS E TURISMO LTDA, nos termos do art. 487, I 

do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a ré a pagar ao autor o valor de 

R$ 321.663,28, a título de indenização por danos materiais, atualizados, 

monetariamente, desde o ajuizamento da ação, com juros de mora de 1% ao mês a 

contar da citação, além dos danos morais fixados em R$ 50.000,00, atualizados, 

monetariamente, da data da sentença, com juros de mora de 1% ao mês, a contar do 

trânsito em julgado. 

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte ficou 

condenada ao pagamento das despesas e custas que despendeu (CPC, art. 86). E 

quanto aos honorários advocatícios, a requerida deveria arcar com honorários em 

favor dos advogados da parte autora, arbitrados em 15% sobre o valor da 

condenação e a parte autora em favor dos advogados da parte requerida, fixados em 

R$ 5.000,00.

Suscita, o apelante, em resumo (fls. 1400 a 1410), que pretende 

a reforma parcial da decisão, para julgar a ação totalmente procedente não só em 

relação à requerida Excelência Viagens e Turismo Ltda., mas também em face das 

requeridas Brementur Agência de Turismo Ltda / BRT Repasse e Tam Linhas 

Aéreas S/A, já que as Apeladas concorreram de forma direta nos prejuízos 

suportados pelo Apelado.

Sustenta que ingressou com a presente ação de indenização em 
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face das apeladas motivada nos prejuízos causados à sua pessoa e à sua empresa 

ONE Up Comunications S.N.C, em razão do cancelamento unilateral de bilhetes 

aéreos vendidos pelo Apelante e emitidos por parte das Apeladas sem qualquer tipo 

de justificativa. 

Neste sentido, pretende a reforma do decisum, para atribuição 

de responsabilidade solidária a todas as partes do processo, porque envolvidas no 

processo de compra, fornecimento de crédito, repasse de valores, agendamento e 

emissão de bilhetes aéreos.

Recurso formalmente em ordem, ausente o recolhimento do 

preparo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Contrarrazões (fls. 1414 a 1428 e 1429 a 1443). 

Houve oposição da TAM Linhas Aéreas quanto ao julgamento 

virtual do recurso (fls. 1453). 

Na hipótese de interposição de embargos de declaração 

contra a presente decisão, ficam as partes desde já intimadas a se manifestarem 

no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos 

termos do art. 1º da Resolução nº 549/2011 do Órgão Especial deste E. 

Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.

É o relatório. 

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais 

movida por LAZARO JOSÉ DA SILVA em face de EXCELÊNCIA VIAGENS 

E TURISMO LTDA., BRT REPASSE e TAM – LINHAS AÉREAS S/A 

(emenda a fls. 1007/1008). 

O requerente alega, em síntese, que era proprietário da empresa 

One Up Comunications S.N.C. e prestava serviços de compra de passagens aéreas 

para seus clientes, tendo firmado parceria com a ré, EXCELÊNCIA, que realizava a 

compra das passagens aéreas, reservando-as, mediante a contraprestação realizada 

por parte da autora, em relação aos valores correspondentes aos bilhetes. 

Afirma que o repasse dos valores das passagens à TAM era 

feito pela requerida BRT (consolidadora). 

Todavia, no final de 2010, sustenta que chegou a seu 
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conhecimento, conforme informações dos clientes, que as passagens emitidas 

haviam sido canceladas, obstando que os passageiros embarcassem. 

Alega que, ao entrar em contato com as rés BRT e TAM, 

chegou ao seu conhecimento que a corré EXCELÊNCIA VIAGENS, a despeito de 

receber os valores relativos às passagens através de depósitos bancários, apropriava-

se dos referidos valores, deixando de os repassar à consolidadora (BRT), e que não 

foi comunicado com antecedência sobre tais fatos, o que lhe gerou maiores 

prejuízos. 

Requereu, enfim, a procedência da demanda para condenar 

todas as requeridas a reembolsá-lo pelo valor despendido a título de ressarcimento 

aos clientes, com aplicação da repetição de indébito, bem como a indenizá-lo por 

danos morais no importe de cem salários mínimos.

A sentença julgou o processo nos seguintes termos: 

“Ante o exposto: 

i) julgo improcedente a ação, em relação às requeridas 

BREMENTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA e TAM LINHAS AEREAS S/A, nos 

termos do art. 487, I do CPC. Em razão da sucumbência, a parte autora arcará com 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor dos advogados de 

cada uma das requeridas, que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa 

devidamente atualizado por correção monetária, nos termos do art. 85, §2º do CPC. 

Eventual cobrança deverá observar ao disposto no art. 98, §3º do CPC/15, por ser 

a parte vencida beneficiária da Justiça Gratuita; 

ii) julgo parcialmente procedente a ação, em relação à 

requerida EXCELÊNCIA VIAGENS E TURISMO LTDA, nos termos do art. 487, I 

do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a ré a pagar ao autor, a 

título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 321.663,28, atualizados 

monetariamente, desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês a 

contar da citação, bem como a indenizá-lo pelos danos morais sofridos, no importe 

de R$ 50.000,00, atualizados monetariamente desta data, com juros de mora de 1% 

ao mês, a contar do trânsito em julgado da sentença. Em razão da sucumbência 
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recíproca, cada parte arcará com as despesas e custas que despendeu (CPC, art. 

86). No tocante aos honorários advocatícios, considerando o disposto no art. 85, 

§14º do CPC, a parte requerida arcará com honorários em favor dos advogados da 

parte autora, que ora arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do 

art. 85, §2º do CPC e a parte autora arcará com honorários advocatícios, em favor 

dos advogados da parte requerida, que ora arbitro em R$ 5.000,00, nos termos do 

mesmo artigo. 

Eventual cobrança em relação ao autor, deverá observar ao 

disposto no art. 98, §3º do CPC/15, por ser ele beneficiário da Justiça Gratuita.

INT. ”(fls. 1397).

Exatamente contra esta r. sentença é que se insurge o autor-

apelante, a fim de que a condenação seja estendida às requeridas Brementur (BRT) e 

TAM.

O recurso, todavia, não comporta provimento.

A sentença deu correta solução à lide e merece ser mantida 

pelos seus próprios fundamentos.

A sentença afastou a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor ao caso dos autos, aduzindo que a relação existente entre as partes é de 

natureza empresarial, não existindo razão para a ampliação do âmbito de 

abrangência do diploma consumerista a todas as vítimas do evento, porque não se 

trata de responsabilidade por fato do produto ou do serviço.

E o fez corretamente.

Pelo que consta dos autos, a empresa do autor (One Up) recebia 

valores de consumidores para a compra de bilhetes e passagens aéreas, que 

repassava à ré Excelência, a fim de que esta realizasse a compra.

A ré Excelência, por sua vez, efetivava a compra por meio da 

Consolidadora de passagens, a BRT.

Quem efetivamente realizava a compra dos bilhetes e passagens 

aéreas era a BRT, junto à TAM.

Vê-se, portanto, que a relação entre as partes era empresarial, e 
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não de consumo.

Como o caso não envolve os consumidores, que eram os 

destinatários dos bilhetes aéreos, não há qualquer razão para a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor à espécie.   

Aliás, a sentença bem rechaçou a pretensão de aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, valendo transcrever o seguinte trecho:

"III – A despeito do entendimento da parte autora, não se 

aplica ao caso em tela o Código de Defesa do Consumidor. O 

diploma consumerista, ao definir os polos constantes de uma 

relação de consumo (consumidor de um lado, fornecedor de 

outro), apenas amplia a aplicação de suas regras naquelas 

situações previstas na própria legislação: em casos, por 

exemplo, de responsabilidade por fato do produto e do serviço, 

a legislação permite a aplicação das regras do diploma 

consumerista a todas as vítimas do evento.

Todavia, no caso em tela o requerente fazia parte, em 

realidade, da cadeia de fornecimento dos bilhetes e passagens 

aéreas, pois realizada o repasse dos valores a si transferidos 

pelos consumidores. Pela dinâmica deste fornecimento, a 

autora firmou parceria com a ré EXCELÊNCIA a fim de que 

esta atuasse diretamente na compra de passagem de 

consumidores. Esta, a fim de facilitar o negócio, aproximou-se 

da consolidadora de passagens BRT, também ré nestes autos.

Em suma, a relação existente entre todas as empresas é 

evidentemente empresarial. E mesmo o argumento de suposta 

vulnerabilidade e hipossuficiência da parte autora diante das 

rés não é suficiente para, por si, levar à aplicação analógica 

do Código de Defesa do Consumidor. Todas atuavam em 

igualdade de condições, e o fato de o autor ter sido, em algum 

momento, acometido por prejuízos em razão, ante, suas 

alegações, da atuação das rés, é insuficiente para se afirmar a 
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sua vulnerabilidade".

O caso dos autos deve ser, portanto, analisado, à luz do Código 

Civil.

E, nesse mister, é necessário aferir qual o vínculo contratual 

entre as partes, se existe alguma razão para a solidariedade entre as rés e se estão 

presentes os requisitos que determinam a responsabilidade das rés pelos prejuízos 

sofridos pelo autor em decorrência da contratação.

Neste mister, inicialmente, deve ser considerado que, diante da 

extinção da empresa One UP, é seu representante legal e único sócio remanescente 

quem postula a indenização, considerando o disposto no despacho inicial (fls. 1005) 

e posterior emenda a fls. 1007 a 1008.

Feita a observação, tem-se que a empresa do autor, One Up, e a 

ré Excelência mantinham uma parceria comercial, como é possível notar pelos 

vários documentos acostados à inicial, que descrevem a Excelência Viagens como 

sendo a operadora da compra das passagens aéreas.

De outra parte, a parceria entre a empresa do autor e a ré 

Excelência foi confirmada na contestação a fls. 1.332 a 1.338.

E mais, reconhecida, em sentença, a parceria entre tais partes, 

com a consequente condenação da ré em apreço a indenizar o autor, não houve 

qualquer recurso da ré Excelência, com o que a questão se tornou definitiva.

A responsabilidade das demais rés, BRT e TAM, no entanto, 

não pode ser reconhecida nestes autos.

Como novamente a bem lançada sentença destacou, não há 

prova de relacionamento contratual entre as rés BRT e TAM e a empresa One Up, 

quer dizer, não existe prova que ligue as rés, por força de contrato, diretamente à 

BRT e à TAM.

A Brementur, atuando como consolidadora de bilhetes aéreos, 

intermediava a compra de bilhetes para a ré Excelência junto à TAM, ou seja, 

adquiria os bilhetes da TAM conforme os pedidos da Excelência, enviando-lhe as 

faturas para que esta realizasse os pagamentos.
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Como a ré Excelência deixou de efetuar o repasse dos valores, 

em determinado momento da relação contratual, a BRT cancelou os bilhetes que 

havia reservado e solicitou o ressarcimento dos valores que havia adiantado à TAM.

Mas nada indica, nos autos, que a BRT recebia pedidos 

diretamente da empresa do autor, a ONE UP.

O documento a fls. 1.001 apenas indica a troca de informações, 

após a ocorrência dos fatos, entre a One Up e a BRT, mas não faz a mínima 

referência a que existisse relacionamento comercial entre elas.

Aliás, nada existe nos autos que indicasse que a BRT tinha 

conhecimento do relacionamento comercial entre a Excelência e a One Up. 

As cópias dos e-mails a fls. 1.094 a 1.110, entre a Excelência e 

a BRT,  não fazem qualquer referência à One Up.

Em suma, nada nos autos indica que houvesse relação 

contratual entre a One Up e a BRT nem tampouco que esta tivesse conhecimento de 

que a Excelência intermediava a compra de bilhetes para aquela.

Então, sem relacionamento contratual entre One Up e BRT e 

nem mesmo qualquer conhecimento no sentido de que a Excelência intermediava a 

compra de bilhetes para a One Up, nenhuma responsabilidade contratual ou 

extracontratual pode ser imposta à BRT.

Não pode existir quebra de contrato pelo simples fato de que 

não existe contrato; e não há configuração dos requisitos da responsabilidade civil 

extracontratual, que exigiria ao menos a culpa em sentido estrito, nas modalidades 

de negligência, imprudência ou imperícia. Sem, contudo, ciência de que existia 

relacionamento entre a One Up e a Excelência, não ocorre a previsibilidade do 

prejuízo sofrido pela autora, o que afasta a culpa em sentido estrito.

A sentença foi esclarecedora no ponto:

"Todas as tratativas foram efetuadas entre a 

EXCELÊNCIA e a BREMENTUR (BRT), e em nenhuma das 

mensagens trocadas houve sequer a menção da ONE UP. 

Igualmente, os cheques juntados aos autos foram todos 

emitidos pela representante legal da primeira corré.
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Em outros termos, a segunda requerida não tinha, e nem 

mesmo poderia ter, conhecimento da relação comercial entre a 

empresa do requerente e a primeira requerida. Portanto, não 

houve ato de sua parte que pudesse, mesmo que culposamente, 

lesar o direito do autor. Por outro lado, se buscou gerar 

prejuízo à primeira ré, tal fato é objeto de demanda diversa, 

não cabendo a este Juízo analisá-la.

O art. 186 do Código Civil é expresso ao prever que 

incumbe o dever de indenizar àquele que comete ato ilícito, 

caracterizado ora pela ação ou omissão voluntária, 

negligência, imprudência, ou imperícia. A contrario sensu, 

inexistindo conduta culposa, não há ato ilícito.

Na culpa, o agente "não prevê o resultado, mas há 

previsibilidade do evento, isto é, o evento, objetivamente visto, 

é previsível" (VENOSA, V.1., 2007, p.504). In casu, inexistia a 

previsibilidade do evento no tocante aos clientes da empresa 

cujo titular é o requerente.

Logo, se as negociações em nenhum momento 

envolveram diretamente a ONE UP e a segunda requerida, não 

se pode falar em ato ilícito praticado por ela contra o 

requerente, nem mesmo a título de imprudência, negligência ou 

imperícia. O primeiro elemento caracterizador da 

responsabilidade civil não resta preenchido, afastando o dever 

de indenizar".

 Com referência à TAM, a solução é idêntica, eis que também 

não existe prova alguma de que tenha existido contratação direta entre a One Up e a 

TAM e muito menos que a TAM tivesse ciência de que a One Up estivesse 

envolvida na cadeia de aquisição de bilhetes para os consumidores.

A solidariedade pretendida pelo autor não está configurada de 

molde a autorizar a responsabilização da BRT e da TAM pelos prejuízos suportados 

pelo autor.
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A solidariedade resulta da lei ou da vontade das partes. Como a 

lei aplicável não é o Código de Defesa do Consumidor, não existe razão para a 

solidariedade decorrente desta lei, e não existindo sequer relacionamento contratual 

entre o autor e as corrés BRT e TAM, nenhuma solidariedade contratual pode ser 

cogitada.

Enfim, a bem lançada sentença proferida pela Juíza Adriana 

Gatto Martins Bonemer deve prevalecer em todos os seus termos.

Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, 

mantendo-se a r. sentença exarada nos autos.

CRISTINA MEDINA MOGIONI

Relatora
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