
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA DO  ESTADO  DE  SÃO PAULO 

 37.ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Registro: 2015.0000592789

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1095970-50.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados 
DECOLAR.COM, TAM LINHAS AEREAS S/A e SOUTH AFRICAN AIRWAYS S/A, é 
apelado/apelante GIUSEPPE FORESTIERO.

ACORDAM, em 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar, deram parcial provimento aos 
recursos das corrés e negaram provimento ao recurso do autor. V. U.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO 
KODAMA (Presidente), JOÃO PAZINE NETO E SERGIO GOMES.

São Paulo, 18 de agosto de 2015

PEDRO KODAMA

RELATOR

(Assinatura Eletrônica)
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Voto n.º 6704

Recurso: Apelação n.º 1095970-50.2013.8.26.0100  Processo digital

Comarca: São Paulo

Recorrentes e reciprocamente recorridos: Decolar.com, TAM Linhas Aéreas S/A, South African 

Airways S/A e Giuseppe Forestiero

Juiz (A): Daniela Dejuste de Paula

Apelações. Indenização. Transporte aéreo internacional. 

Cancelamento de voo. Preliminar de ilegitimidade passiva da 

corré Decolar.com afastada. Dano moral. Inocorrência. 

“Overbooking”. Simples falha na prestação do serviço. Autor 

que adquiriu nova passagem por outra companhia aérea e 

conseguiu embarcar cerca de uma hora após o horário previsto. 

Dano material. Pedido de ressarcimento correspondente ao 

preço da passagem adquirida em caráter de emergência, na data 

do embarque. Inversão do ônus da prova. Ausência de 

verossimilhança das alegações. Não comprovação dos fatos 

constitutivos do seu direito. Ausência de prova do pagamento e 

do reembolso da passagem anterior. Pedido de abatimento do 

valor reembolsado. Cabimento. Sentença parcialmente 

reformada. Recursos das corrés parcialmente providos, 

desprovido o recurso do autor.

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de fls. 

166/170, objeto de embargos de declaração (fls. 189/190), cujo relatório adoto em complemento, 

que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais proposta 

por Giuseppe Forestiero contra TAM Linhas Aéreas S/A, South African Airways e Decolar.com 
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Ltda, para condenar as rés, solidariamente, ao ressarcimento da despesa no valor de R$ 

27.464,33, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a partir da 

citação. Sucumbentes recíprocos, a sentença determinou fossem as custas e despesas processuais 

igualmente repartidas entre as partes, suportando cada qual os honorários advocatícios de seus 

respectivos patronos, com a advertência de que a oposição de embargos de declaração fora das 

hipóteses legais s/ou com efeitos infringentes lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo 

artigo 538, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Inconformadas, recorrem as partes.

O recurso de apelação do autor tem como objetivo a condenação das 

corrés ao pagamento por danos morais por ele sofridos. Defende que o ilícito cometido pelas 

apeladas ultrapassou os limites dos meros aborrecimentos, causando-lhe grande perturbação 

psíquica e abalo moral, ao saber de última hora e sem mais explicações e orientações das corrés 

que não poderia realizar uma viagem já planejada e programada com grande antecedência, e que 

por isso perderia seus compromissos e a razão de ser da própria viagem. Diz ser evidente que ele 

sofreu grande choque, não havendo como se negar-lhe o dano moral. Acrescenta que as corrés 

venderam serviço que ele não pôde utilizar, serviço totalmente inútil e que elas objetivaram 

apenas o seu lucro, mormente porque têm plena ciência de quantos lugares disponíveis há em 

seus voos.  Ressalta que se a prática do “overbooking” é mesmo repudiada pelas normas de 

proteção ao consumidor é exatamente para que se evite a ocorrência de tais danos. Ademais, 

continua, como pontuado na inicial, o dano moral advindo do “overbooking” decorre “in re 

ipsa”, da própria ilicitude do fato, sendo desnecessária qualquer outra prova que não a própria 

ocorrência do fato. Requer o provimento do recurso para o fim de condenar as apeladas ao 

pagamento de justa indenização, a ser arbitrada pelo Colegiado, de forma a tender ao duplo 

caráter da indenização. Pugna pelo provimento do recurso (fls. 213/217).

A ré, Decolar.com, arguiu preliminarmente ilegitimidade passiva, por 

ser mera intermediária da relação jurídica entre o apelado e a companhia aérea. Sustenta que sua 

função é intermediar os interesses de seus clientes com empresas fornecedoras de produtos 

turísticos, sendo de total responsabilidade dos fornecedores de serviços as informações 

disponíveis no seu sítio. No mérito, diz ser mera intermediadora e que prestou todas as 

informações ao apelado de maneira clara, além de ter realizado o reembolso. Frisa que a 

condenação por danos materiais favorece o enriquecimento ilícito do apelado. Requer o 
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acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, a improcedência da ação, invertendo-se os ônus 

da sucumbência. Subsidiariamente, pede seja o “quantum” indenizatório minorado de modo a 

não configurar enriquecimento indevido por parte do apelado, uma vez comprovado que o 

reembolso já foi feito (fls. 175/180).

A corré TAM  Linhas Aéreas S.A sustenta que as alegações do autor 

são equivocadas e que ele não cumpriu com seu dever de provar os fatos constitutivos do seu 

direito. Esclarece que os voos contratados seriam realizados pela segunda demandada (South 

African Airways), cabendo somente a esta, a competência e conhecimento para responder aos 

termos da presente demanda, visto que os voos ocorreriam por meio de “codeshare”, acordo de 

cooperação pelo qual uma companhia aérea transporta passageiros cujos bilhetes tenham sido 

emitidos por outra companhia. Afirma que a corré observou todo o disposto na Resolução 

141/2010 da ANAC, pois reacomodou o autor em outro voo para o dia seguinte, visando o 

melhor atendimento e segurança, ofereceu acomodação para que aguardasse o voo do dia 

seguinte. Explicita sobre a prática do “overbooking”, “no show” e confirma que o autor sofreu 

preterição de passageiro devido à contingência do voo anteriormente adquirido, ressalvando que 

se a corré cumpriu sua obrigação ao oferecer reacomodação ao passageiro, incabível qualquer 

indenização, a que título for, de acordo com regulamentação da própria ANAC. Diz estar diz 

ausente prática ilícita da companhia, pois a alteração do voo foi devidamente comunicada. 

Insurge-se contra a não comprovação dos danos materiais e morais sofridos pelo autor, 

ressaltando que eventuais aborrecimentos experimentados pela parte recorrida com determinada 

situação não lhe autorizam a pretendida indenização. Argumenta sobre eventual condenação a 

este título e pede seja auferida com zelo e rigor a fim de eliminar eventual locupletamento ilícito.   

Requer a reforma da sentença para reformar integralmente a condenação ou a redução dos 

valores até patamares razoáveis que não imputem enriquecimento indevido para a parte apelada 

(fls. 193/207).

A corré South African Airways S/A, por sua vez, alega que a sentença 

foi equivocada, porque o autor pleiteou o reembolso das passagens aéreas adquiridas em caráter 

emergencial para voar a Hong Kong, na quantia de R$ 27.464,33, omitindo o fato de que recebeu 

extrajudicialmente da empresa aérea TAM, o reembolso das passagens não utilizadas, no valor 

de R$ 16.524,00, querendo, diz, nada mais que voar de graça por conta do incidente, e ainda o 

arbitramento de danos morais. Menciona que a contestação da corré TAM foi categórica em 

afirmar que o bilhete não utilizado, por conta do “overbooking” da empresa foi devidamente 
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reembolsado, e tanto isso é verdade que o apelado, mesmo que tacitamente, reconheceu o 

reembolso em sua réplica à contestação ofertada pela empresa TAM. Salienta que o primeiro 

bilhete no valor de R$ 16.524,00 foi adquirido na empresa Decolar.com e pertencia à empresa 

aérea TAM, logo não tem como saber se existiu alguma falha quando do reembolso desse bilhete 

ao apelado, porém, pelas alegações da TAM em sede de contestação e pelo histórico do bilhete, 

este foi devidamente reembolsado. Entende que a sentença deveria, pelo menos, abater o valor 

do reembolsado pela primeira passagem e não utilizada, reduzindo-se a condenação para a 

quantia de R$ 10.900,33. Pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando 

totalmente a indenização por danos materiais fixados pela MMª Juíza “a quo”, ou a fixação da 

indenização por danos materiais não ultrapassado o valor de R$ 10.900,33, correspondente ao 

abatimento da primeira passagem adquirida junto a empresa Decolar.com, não utilizada, e 

devidamente reembolsada pela empresa aérea TAM. (fs. 224/231)

Recursos tempestivos e preparados (fls. 181, 208/209, 218/220, 

232/235).

O autor apresentou suas contrarrazões aos recursos das corrés, 

respectivamente, com relação à corré Decolar.com, pede seja afastada a preliminar arguida, pois 

ela é parte legítima para responder a ação e, no mérito, aduz que em momento algum qualquer 

das rés efetuou o devido reembolso, não existindo qualquer documento comprovando o seu 

recebimento (fls. 236/239); da empresa TAM, tece considerações sobre a inversão do ônus da 

prova e pede o seu improvimento do recurso (fls. 253/258) e quanto à empresa South African 

Airways S/A, ratifica a alegação de que não recebeu os valores da primeira passagem e pugna 

pelo seu improvimento (fls. 268/271). 

A apelante South Afraican Airways S/A apresentou comprovante de 

reembolso da primeira passagem aérea pela empresa TAM, na quantia de R$ 16.524,00, datada 

em 30.09.2014 (fls. 243/244).

As corrés Decolar.com e South African Airways S/A protocolaram 

contrarrazões ao recurso do autor: a Decolar.com reiterou seus argumentos anteriormente 

expendidos e pediu o desprovimento da apelação pela inexistência do suposto dano (fls. 

245/252) e a South African Airways S/A, da mesma forma, insistiu na existência do reembolso e 

requereu o não provimento do recurso do autor por ausência de prova do alegado dano moral, 

tratando-se, portanto, de mero aborrecimento (fls. 259/266). Juntou documento informando 
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cancelamento de valor correspondente ao total de R$ 16.524,25, realizada na máquina TAM 

AGENCIAS com data de venda em 25.09.2013 (fls. 267). 

Sem contrarrazões da apelante TAM  Linhas Aéreas S.A.

O recurso foi distribuído, inicialmente, a C. 35ª Câmara de Direito 

Privado e após não ser conhecido (fls. 277/283), foi redistribuído a esta C. Câmara (fls. 286). 

É o Relatório.

Versa o feito sobre ação de indenização por danos materiais e morais 

por descumprimento do contrato de transporte aéreo.

Não é o caso de acolhimento da preliminar arguida pela corré 

Decolar.com.

A apelante Decolar.com é empresa que atua no ramo de intermediação 

e por meio de seu “site”, pela internet, possibilita a aproximação entre clientes, usuários e 

fornecedores de produtos ou serviços; como intermediadora age de maneira conjunta com as 

companhias aéreas, portanto, solidariamente responsáveis pelos produtos ou vícios de serviços 

prestados aos seus consumidores, na medida em que ao consumidor é assegurado o direito de 

propor ação contra todos os que figuraram na cadeia de responsabilidade por danos a ele 

causados, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25º, parágrafo 1º, do Código de Defesa do 

Consumidor.

Nesse sentido julgados deste E. Tribunal de Justiça, sobre a mesma 

empresa:

“INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. 

CANCELAMENTO DE VOO. Preliminar de ilegitimidade passiva da 

corré Decolar.com afastada. - Má prestação do serviço. Dever de 
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indenizar. Quantum indenizatório que não comporta redução. Sentença 

mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Ap. nº 

1071204-30.2013.8.26.0100, Des. Rel. AFONSO BRÁZ, 17ª Câmara 

de Direito Privado,  j. em 23.02.2015, v.u.).

A respeito do tema, já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ.

1. "Esta eg. Corte tem entendimento no sentido de que a agência de 

turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, 

nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos 

defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote" (REsp n° 

888751/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 

27/10/2011).

2. O Tribunal de origem concluiu tratar-se de má prestação de um 

serviço ao falhar no seu dever de informar, e sendo a agência de 

turismo uma prestadora de serviço, como tal responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido acerca da 

inexistência de informações suficientes e claras no contrato 

demandaria o reexame das provas e a interpretação do contrato, 

atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 461.448/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 
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QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 16/12/2014)

A preliminar, assim, deve ser rejeitada.

No tocante ao mérito, a r. sentença apelada, respeitada a convicção da 

MMª juíza de primeiro grau, deve ser parcialmente reformada. 

O autor, em sua inicial, alega, em síntese, que adquiriu 

antecipadamente bilhetes de passagens aéreas na empresa Decolar.com Ltda., no valor de R$ 

16.524,00, e reservou voos (ida e volta) operados em parceria da TAM Linhas aéreas S/A e 

South African Airways, para Hong Kong, China, onde representaria sua empresa em evento de 

negócios, mas foi impossibilitado de efetuar o “check in” e viajar no dia e hora marcados, dia 

12.10.2013, pela prática de “overbooking” ou “overselling”, em razão do avião estar lotado. 

Diante da informação da empresa aérea de que só poderia viajar no dia seguinte, e precisando ir 

a trabalho, procurou outra empresa que tivesse voo disponível naquele mesmo dia e desembolsou 

o valor de R$ 27.464,33 pelas passagens aéreas (ida e volta) da AIR FRANCE.  Ressalta que não 

utilizou o bilhete das requeridas em qualquer trecho da viagem por receio de encontrar os 

mesmos problemas para o voo de volta. Diz que tentou pleitear o reembolso junto às rés, porém, 

todas se furtaram a sua responsabilidade, de modo que não lhe restou outra opção senão vir se 

socorrer do Poder Judiciário. Pediu a condenação solidária das corrés ao pagamento de 

indenização por danos materiais no valor de R$ 27.464,33 ou R$ 16.524,00, e indenização por 

danos morais.

Restou provado que o autor não pôde viajar pela empresa aérea TAM 

por falta de assento vago no avião e que precisou desembolsar a quantia de R$ 27.464,33 pelos 

mesmos serviços à AIR FRANCE. O pedido de escusas subscrito pelo supervisor de aeroporto 

da South African Airways e a apresentação dos bilhetes eletrônicos confirmam o ocorrido (fls. 

21/25). 

O bilhete eletrônico expedido pela Decolar.com indica que o autor 

sairia do país pela empresa TAM no dia 12, às 18h de Guarulhos, com conexão em 

Johannesburgo, e que chegaria em Hong Kong às 07h15 do dia seguinte, 13.10.2013. A 
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passagem aérea da AIR FRANCE, adquirida posteriormente pelo autor, informa que ele saiu no 

mesmo dia, às 19h10, e chegou em Hong Kong às 07h20, concluindo que conseguiu embarcar na 

data pretendida  (fls. 21/22 e 25).

Não se pode ignorar que a prática de overbooking configura defeito na 

prestação de serviço, entretanto, neste caso, o passageiro não sofreu consequências de grande 

vulto a ponto de vir a ser moralmente desagravado.

A viagem foi feita por outra companhia aérea no mesmo dia, com 

diferença de pouco mais de uma hora após a anteriormente prevista, em semelhantes condições 

de horário de chegada ao destino pretendido, portanto, o que existiu foi, portanto, mero dissabor, 

não configurando dano moral propriamente dito.

Segundo a doutrina, o dano moral é causado à parte intima da pessoa, 

afetando os seus valores éticos, morais, de dignidade, de incolumidade do espírito. Para que haja 

dano moral é necessário que haja lesão de ordem desses direitos, de forma a causar injusta dor ou 

sofrimento. 

São estes os ensinamentos de SÉRGIO CAVALIERI FILHO: 

“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não 

são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico 

do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o 

dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos 

mais triviais aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, 3. 

ª Edição, pág.  89, Malheiros Editores).

Neste sentido, doutrina Antonio Jeová dos Santos:

“O mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma 

circunstância, como exemplificado aqui, e que o homem médio tem de 
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suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não servem para que 

sejam concedidas indenizações.” (in Dano Moral Indenizável, Editora 

Revista dos Tribunais, 4. ª edição, página 113)

Cabe destacar, aqui, a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves:

“Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com 

razão, que só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-

lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão 

fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os 

amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo' 

(Programa, cit.,p.78)”, in Responsabilidade Civil, Saraiva, 8ª edição, 

páginas 549 e 550.

Esta C. Câmara assim já decidiu:

“DANO MORAL  Inocorrência - “Overbooking” de passagem aérea - 

A simples falha na prestação do serviço não dá margem, por si só, à 

existência de agravo moral -  No caso concreto, não há evidências de 

que o prejuízo tenha excedido a mero dissabor ou aborrecimento 

corriqueiro do dia-a-dia - A agravante adquiriu nova passagem por 

outra companhia aérea e conseguiu embarcar cerca de duas horas 

após o horario previsto - Decisão que negou provimento à apelação 

mantida - Agravo regimental improvido.” ( Agravo Regimental nº 

0171867-38.2012.8.26.0100/50000, Rel. Des. JOSÉ TARCISO 

BERALDO, 37ª Câmara de Direito Privado , j. em 22.04.2014, v.u.)



        PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA DO  ESTADO  DE  SÃO PAULO 

   37.ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

1095970-50.2013.8.26.0100 - cst 12

Quanto aos danos materiais, o pedido do autor prospera em parte. 

O autor, em seu pedido inicial, requereu a procedência da ação para 

condenar solidariamente as corrés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de 

R$27.464,33, ou, alternativamente, ao pagamento de R$ 16.524,00 (fls. 12).

Alegou, contudo, que pagou pelos bilhetes nos valores acima e que não 

recebeu reembolso do valor de R$ 16.524,00.

A sentença condenou as corrés, solidariamente, ao ressarcimento da 

despesa no valor de R$ 27.464,33, incluindo os acréscimos legais. 

Insurgem-se as corrés, quanto ao valor atribuído a título de danos 

materiais, pois a sentença deixou de considerar o reembolso da passagem no valor de R$ 

16.524,00, razão pela qual pugnam pela minoração da indenização, ou abatimento do valor do 

reembolsado pela primeira passagem não utilizada, reduzindo-se a condenação para a quantia de 

R$ 10.940,33, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

Se por um lado não há prova do reembolso, por outro lado o autor 

também não apresentou prova do seu efetivo pagamento. Os documentos que instruem a inicial 

não foram suficientes a comprovar os fatos reportados na inicial. 

A corré Decolar.com juntou o “Termo de Contrato de Intermediação 

de Compra e Venda de Produtos Turísticos da Decolar.com”. Verifica-se no item I  DAS 

PASSAGENS AÉREAS, que o cliente deverá escolher seu voo, observar o item sobre o uso do 

cartão de crédito, ficando ciente de que a cobrança dos valores é feita no sistema da respectiva 

companhia aérea (item I.1.2 e I. 1.4, fls. 81). 

Os documentos apresentados pelo autor de fls. 21/23 comprovam a 

aquisição das passagens aéreas da TAM, mas não identificam a forma de pagamento, ao 

contrário do que se vê no bilhete eletrônico da Air France no item “pagamento”, feita com cartão 

de crédito (fls. 25). 

A discussão aqui está em se houve ou não o reembolso do valor de R$ 
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16.524,00 que teria sido pago pelo autor para aquisição das passagens aéreas da TAM.

As corrés, em uníssono, afirmam que houve reembolso do valor de 

R$16.524,00, referente às passagens aéreas TAM. 

A South African Airways S/A, em suas razões de apelação retrata o 

histórico do bilhete eletrônico apresentado no documento de fls. 21 (Ticket 957 2379996614) 

(fls. 229), e esse número de bilhete, apesar de conter o mesmo valor, não se encontra vinculado 

ao documento de fls. 267, que noticia o cancelamento de venda no valor discutido de 

R$16.524,25, realizada na máquina TAM AGENCIAS com data de venda em 25.09.2013. 

Ressalte-se que a ausência de indicação da forma de pagamento do bilhete de passagens aérea da 

TAM, não possibilita saber se o cartão nº 376439*****6008 foi o apresentado pelo autor, por 

ocasião de sua compra.

As mensagens eletrônicas para obtenção do reembolso da passagem do 

dia 12.10.2013 dão conta que ele foi feito por Marilda Barros e datam de 15.10.2013. Há notícia 

de que o reembolso será processado pela própria TAM: “Por se tratar de um bilhete TAM 

(numeração 957), o reembolso será processado pela própria TAM.” (fls. 35). Não houve mais 

notícia sobre o seguimento dessas tratativas (fls. 26/37).

Não há, nos autos prova de que o autor pagou pelos bilhetes e o autor 

também não negou que o cartão mencionado no documento anunciando o cancelamento da 

operação eletrônica não era dele. 

Em que pese o alegado de que não houve comprovante do reembolso, 

considerando o cancelamento da operação eletrônica de compra de bilhetes no valor de R$ 

16.524,25 por meio do cartão de crédito, não haveria mesmo que se falar em reembolso, pois se 

a referida operação foi cancelada, não houve sequer pagamento, porquanto não se há falar em 

reembolso.

Existindo relação jurídica, nos moldes do art. 333, I, do CPC, incumbia 

ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, de que pagou pela passagem aérea 

ou que o cartão mencionado no documento apresentado pela corré South African não 

correspondia ao seu cartão de crédito. Ao contrário, a título de reembolso, as corrés 

demonstraram o cancelamento da operação, o que leva a crer que nem pagamento houve.
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De todo exposto, a única certeza é que o autor, por falta de assento 

livre no avião para o qual havia adquirido bilhetes de passagens, precisou adquirir novas 

passagens, e tendo em vista que estas foram em valor superior ao anteriormente contratado, 

entendo cabível que seja ressarcido da diferença a que foi obrigado a desembolsar pelas novas 

passagens encontradas no mesmo dia da viagem, no valor de R$ 10.940,33, diferença paga a 

maior, a título de danos materiais, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros 

moratórios desde a citação.

Destarte, os recursos de apelação das corrés devem ser parcialmente 

providos, desprovido o do autor, mantida, no mais a r. sentença apelada, inclusive no tocante à 

sucumbência. 

Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o 

julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. 

Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas 

partes.

Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar, dou parcial 

provimento aos recursos das corrés e nego provimento ao recurso do autor. 

   Pedro Kodama
        Relator
(Assinatura digital)
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