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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
9184601-13.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes 
CLUBE DESPORTIVO LIBERDADE e CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA 
TAEKWONDO INTERESTILOS, é apelado SOUTH AFRICAN AIRWAY LTD.

ACORDAM, em 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES 
VARJÃO (Presidente sem voto), ROSA MARIA DE ANDRADE NERY E 
CRISTINA ZUCCHI.

São Paulo, 27 de maio de 2013. 

Nestor Duarte
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação com Revisão nº 9184601-13.2008.8.26.0000 (antigo nº 

1.157.113-0/0)

Comarca:  São Paulo  Foro Central  35ª Vara Cível

Apelantes:  Clube Esportivo Liberdade;

Confederação Brasileira Taekwondo Interesti los

Apelada: South African Airways S/A

VOTO 17.625

Ementa: Prestação de serviço (aquisição de passagens 
aéreas). Ação de indenização por danos materiais e morais. 
Empresa aérea que alega culpa exclusiva de terceiro 
(agência de viagens). Condição desse de intermediador na 
cadeia de fornecimento. Reconhecimento. 
Responsabilidade solidária da empresa aérea. 
Reconhecimento. Vício de serviço. Confissão. Dano moral. 
Reconhecimento. Compensação pecuniária arbitrada em R$ 
20.000,00. Razoabilidade. Reconhecimento dado o alcance 
internacional do arranhão na imagem das autoras. Apelo 
parcialmente provido.

Visto.

Trata-se de ação de indenização por  danos 

mater iais e morais decorrentes de não-emissão de passagens aéreas a 

tempo.

Ao re latór io da r .  sentença de f ls .  319/323,  aqui 

adotado, acrescenta-se que as autoras apelam argumentando o seguinte:  

( i )  o  ju lgado está ancorado em fato ( fax transmit ido sem os dados 

necessár ios) que não fo i arguido pela defesa, o que reputa inadmissível ;  

( i i )  o julgado está em contradição com as provas constantes dos autos,  

espec ialmente car ta na qual a ré confessa sua culpa; ( i i i )  di ferentemente 

do que af irma a sentença, não houve alteração da causa de pedir  ou do 

pedido. Pede a inversão do ju lgado ( f ls .  332/346).

Recurso preparado ( f ls .  350 e 359/360) ,  

recebido ( f l .  361) e respondido ( f ls .  364/370) .
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É o relatório.

Conheço do recurso.

Não é verdade a assert iva da apelante segundo 

a qual a sentença se baseia em fato ( fax  transmit ido sem os dados 

necessár ios) não alegado pela defesa.  Para se chegar  a essa conc lusão,  

basta uma olhadela no i tem 12 da contestação ( f l .  130).

Apl ica-se ao caso o CDC, em detr imento da 

Convenção de Varsóvia, por  força dos fundamentos indicados na sentença,  

aqui rat i f icados nos termos do art .  252 do Regimento Interno deste 

Tr ibunal.

A causa de pedir ,  na espéc ie,  não é essa ( fa lta  

de atenção para a urgência do pedido formulado v ia fax) ou aquela ( fax 

transmit ido sem os dados necessár ios) c ircunstância do víc io na prestação 

do serv iço, e s im o víc io em si .  Daí a i r re levânc ia de a incompletude do fax  

não ter  s ido indicada, expressamente, na inic ia l .  O que importa é a 

alegação,  na vest ibular,  de que as passagens não foram emit idas a tempo,  

como dever iam ser .

A ré af i rma na contestação que a responsável  

pela incompletude do fax é a agência de v iagens Transpac Travel Tour  

Ltda.  Ora, ao fazer essa af irmação a ré confessa sua responsabi l idade 

pelo danos, pois  a agência de v iagens atua,  no caso,  como verdadeira 

intermediadora dos produtos e serv iços oferecidos pela ré,  o que afasta a 

tese de culpa exc lus iva de terceiro, porquanto o intermediador  faz parte da 

cadeia de fornec imento montada pelo fornecedor  e,  por isso, este 

( fornecedor)  responde sol idar iamente pelos atos  daquele ( in termediador) ,  

f i rme que é na doutr ina a or ientação segundo a qual o art .  20 do CDC, 

embora ut i l ize o termo “ fornecedor”  no s ingular,  inst i tui  responsabi l idade 

sol idár ia para todos aqueles que par t ic ipam da cadeia de fornec imento 

in trodutora do serv iço v ic iado no mercado. Nesse sent ido a l ição de 

Cláudia L ima Marques:

“Responsabi l idade sol idár ia:  O art .  20 do CDC 
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concentra-se na qual idade dos serv iços, no resultado obt ido, e 

não na atuação d ireta ou indireta do fornecedor e na valoração 

desta atuação. Trata-se, por tanto,  de uma norma genér ica de 

garant ia de prestabi l idade do serv iço, que,  ao mencionar apenas 

o ' fornecedor ' ,  inst i tui  uma sol idar iedade legal  em toda a cadeia 

de fornecedores, organizados para serv i r  ao consumidor .  Cabe 

ao consumidor a escolha de contra quem irá reclamar, 

geralmente seu co-contratante direto, como as agênc ias  de 

v iagens,  que poderão ressarci r -se com base no d isposto no 

parágrafo único do art .  7º do CDC. Fr ise-se que, quando o caso 

é de serv iços prestados por mui tos  fornecedores (unidos entre s i  

ou não),  o dever legal de qual idade é de todos.”1

Havendo víc io no serv iço, uma vez que a 

legí t ima (conforme prova tes temunhal)  expectat iva das autoras não foi 

cor respondida, de r igor o reconhecimento de responsabi l idade sol idár ia 

entre ré e Transpac Travel Tour  Ltda pelos danos que esse víc io causou 

ao consumidor.

Quanto aos danos mater iais ,  reconhece-se a 

exis tência apenas daqueles correspondentes aos te lefonemas para a China 

entre os d ias  12 e 13 de julho de 2001. Os telefonemas anter iores e 

poster iores  não guardam re lação direta de causal idade com a fa lha do 

serv iço,  o que exclu i a  possibi l idade de indenização porque o ordenamento 

pr ivado bras i le iro adota, há muito, a exigênc ia de danos diretos e 

imediatos.

Pelo mesmo mot ivo, is to é,  fa l ta  de causal idade 

di reta, não é possível acolher os pedido de indenização pelos gastos com 

o convi te do mestre chinês (que nem sequer v ir ia ao Brasi l ,  e  s im os 

indicados por  ele)  e propaganda do evento.

No que tange ao dano moral ,  porém, a h ipótese 

é di ferente. Pr imeiro,  porque é presumível,  com apoio no art .  335 do CPC, 

tenham as autoras alardeado a presença de at letas chineses no evento, 

haja v ista a notór ia excelência deles  no espor te sob anál ise.  I r relevante, 

1 In  ”Comen tár ios  ao  CDC” ,  co -au tor ia  de Ant ôn io  Herman Ben jam in e  B runo M i ragem,  

Ed.  RT,  2ª  ed . ,  pág .  361.
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assim, o fato dessa divulgação não aparecer  como elemento centra l nos 

documentos de f ls .  26/27. Ora,  a não-conf i rmação da presença dos 

chineses certamente ar ranhou a imagem de ser iedade das autoras, o que 

conf igura, sem dúv ida, dano moral  indenizável .

A compensação pecuniár ia f ica arbit rada em R$ 

20.000,00,  quant ia que não é exagerada quando se tem em vista o alcance 

internacional  do evento. Juros de mora e correção monetár ia nos termos 

da Súmula 362 do STJ, is to é,  a par t ir  deste ju lgamento.

Isto posto,  pelo meu voto,  dou parcial  

provimento ao recurso.

Nestor Duarte  Relator
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