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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
4010489-26.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes SOUTH 
AFRICAN AIRWAYS S/A e DESIGNER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 
LTDA., são apelados THIAGO AUGUSTO DE LIMA e PATRICIA HELENA 
GAGLIERA CAETANO DE LIMA.

ACORDAM, em 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO 
FLÁVIO (Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E J. B. FRANCO DE GODOI.

São Paulo, 25 de novembro de 2015. 

Paulo Roberto de Santana
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Processo Digital

VOTO Nº: 24487
APEL.Nº: 4010489-26.2013.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APTES. : SOUTH AFRICAN AIRWAYS S/A e DESIGNER AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA.
APDOS. : THIAGO AUGUSTO DE LIMA E OUTRO

RESPONSABILIDADE CIVIL  PACOTE TURÍSTICO  
CANCELAMENTO DE RESERVA DE VOO  
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS 
MEMBROS DA CADEIA DE FORNECIMENTO PERANTE 
O CONSUMIDOR  PRESTAÇÃO DEFICIENTE DO 
SERVIÇO, QUE NÃO CORRESPONDEU À 
CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA  DANO MORAL 
CONFIGURADO  PROVA  SUFICIÊNCIA DA 
DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE 
O FATO E O RESULTADO LESIVO - VALOR  R$7.500,00 
PARA CADA AUTOR  MANUTENÇÃO  FIXAÇÃO DE 
FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL E COM 
OBSERVÂNCIA DA FINALIDADE DE DESETIMULAR 
CONDUTAS COMO AS DOS AUTOS E PROPICIAR 
CERTO CONFORTO AOS LESADOS  RECURSOS 
IMPROVIDOS.

Apelação interposta em face de 
sentença que condenou as corrés, solidariamente, ao 
pagamento de indenização aos autores, no valor de 
R$7.500,00 para cada um, a título de danos morais 
resultantes do cancelamento de reserva de voo.

Alega a corré DESIGNER AGÊNCIA DE 
VIAGENS E TURISMO LTDA. não ter responsabilidade direta 
pelo cancelamento das reservas do voo, a qual deve ser 
imputada à outra corré. Afirma que os autores não 
comprovaram que o embarque ocorreria logo após a festa de 
casamento, questionando se tal argumento não teria sido 
invocado como meio de “enriquecer os fatos”. Insiste em que 
não foi feita a prova dos supostos danos morais, segundo a 
regra do art. 333, I, do CPC. Acrescenta que tão logo soube 
do ocorrido, adotou todas as medidas para resolver o 
problema, inclusive oferecendo condições mais vantajosas 
aos demandantes. Pelo princípio da eventualidade, postula a 
redução do valor da indenização, que se mostrou exacerbado.

Afirma a corré SOUTH AFRICAN 
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AIRWAYS que a emissão errada das passagens foi motivada 
pela conduta da outra corré, sendo que de sua parte não 
houve qualquer falha ou deficiência nos serviços de 
transporte, razão pela qual não é parte legítima para 
integrar o polo passivo do feito, não podendo responder de 
forma solidária pela indenização buscada. Acrescenta que 
não foi comprovada a alegação de que o pagamento da parte 
aérea foi feito a si diretamente, o que também corrobora 
sua ilegitimidade passiva, dado que não possui qualquer 
vínculo com os autores. Reputa desproporcional o quantum 
indenizatório, que deve ser afastado, ante a inexistência 
dos supostos danos morais, ou reduzido.

Recursos processados na forma da 
lei.

É o relatório.

Trata-se de ação de indenização por 
danos morais oriundos de cancelamento de voo de lua de mel 
dos autores, ora apelados, ajuizada em face da companhia 
aérea SOUTH AFRICAN AIRWAYS, bem como da agência DESIGNER 
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. que lhes vendera o 
pacote turístico (parte aérea e terrestre). 

Ambas as corrés suscitam preliminar 
de ilegitimidade ad causam, a qual não merece acolhimento.

 
Isso porque não há como imputar ao 

consumidor a obrigação de conhecer o serviço prestado por 
cada empresa, uma vez que todas participaram da prestação 
de serviços.

A empresa de transporte foi a 
responsável pela emissão dos bilhetes aéreos, por ordem da 
agência de turismo, na transação realizada pelos autores.

Resta pacífico o entendimento de 
que todos os envolvidos na prestação de serviços respondem 
por eventuais falhas.

Na lição de Luiz Antonio Rizzato 
Nunes:

“Como a oferta e colocação de 
produtos e serviços no mercado pressupõe, em larga medida, 
a participação de mais de um fornecedor, a legislação 
consumerista estipulou que todos os que participarem, 
direta ou indiretamente, da produção, oferta, distribuição, 
venda, etc. do produto e do serviço respondem pelos danos 
causados ao consumidor” (Comentários ao Código de Defesa do 
Consumidor, Ed. Saraiva, 2000, p. 334).

Nesse sentido:
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“CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
AGÊNCIA DE TURISMO. Se vendeu “pacote turístico”, nele 
incluindo transporte aéreo por meio de vôo fretado, a 
agência de turismo responde pela má prestação desse 
serviço. Recurso especial não conhecido” (REsp 783016/SC, 
Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 05/06/2006).

Este E. Tribunal não discrepa do 
entendimento acima:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PACOTE 
TURÍSTICO INEXECUÇÃO CONTRATUAL CANCELAMENTO DE VOO 
INTERNACIONAL  RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE 
TURISMO E DA TRANSPORTADORA - CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR PRECEDENTES.

1. O E. Superior Tribunal de 
Justiça já decidiu, especificamente sobre a venda de 
pacotes turísticos, 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. Se vendeu 'pacote turístico', nele incluindo 
transporte aéreo por meio de vôo fretado, a agência de 
turismo responde pela má prestação desse serviço. (...)” 
(Apelação nº 0162959-89.2012.8.26.0100, Rel. Des. Artur 
Marques, DJe 30/09/2013).

E restou incontroversa a falha no 
serviço, uma vez confessado textualmente pela agência de 
turismo que:

“Os requerentes realmente firmaram 
um contrato de Prestação de Serviços Turísticos com a 
empresa Requerida na data de 17 de maio de 2012, os quais 
consistiam um pacote de viagem com destino a África do Sul 
para passar a lua de mel, conhecendo as Ilhas Maurício, 
Cape Town bem como um Safai, com previsão de início no dia 
15 de outubro de 2012 (segunda-feira).

No entanto, devido a uma falha 
técnica, houve um cancelamento de suas reservas no voo com 
destino a África do Sul...” (fls. 134).

Sendo assim, bem andou a r. 
sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária das 
corrés, que deixaram de prestar um serviço adequado aos 
demandantes.

Ora, a falha na reserva do voo que 
levaria os recém-casados à tão sonhada lua de mel, seguida 
da alteração da data da viagem, não se equipara a mero 
aborrecimento cotidiano, sendo patentes as angústias e 
incômodos suportados pelos autores, configurando, sim, o 
dano moral indenizável.
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Conforme ressaltado pelo MM. Juiz 
sentenciante, “faz jus a parte consumidora, pois, à 
reparação dos danos experimentados, decorrentes de defeitos 
relativos à prestação dos serviços pactuados, pois não pôde 
embarcar na forma e para o lugar combinados, sendo 
irrelevante que tiveram benefícios em outra viagem, que não 
era a que esperavam” (fls. 167).

Com relação aos danos morais, não 
se exige do lesado a demonstração da intensidade da dor 
psíquica, bastando a existência do nexo de causalidade 
entre o fato e o resultado lesivo.

Quanto ao valor da indenização, é 
sabido que deve ser estabelecido em importância que, dentro 
de um critério de prudência e razoabilidade, não sirva de 
fonte de enriquecimento da parte e tampouco seja 
inexpressiva (RT 742/320,; RTJESP 137/187; JTJ-LEX 174/89).

A propósito do tema, manifestou-se 
o C. Superior Tribunal de Justiça:

“Embora a avaliação dos danos 
morais para fins indenizatórios seja das tarefas mais 
difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar, em 
cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau 
de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos 
morais sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla 
finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador 
do dano, de forma a desestimulá-lo à prática futura de atos 
semelhantes, e a de compensar o sofrimento indevidamente 
imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se 
transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou 
que seja inexpressivo ao ponto de não retribuir o mal 
causado pela ofensa” (AI nº 163.571-MG, Rel. Min. EDUARDO 
RIBEIRO, j. 9.2.99, DJU de 23.12.99, p. 71).

Daí porque, atendidos os requisitos 
acima referidos, a indenização fixada na r. sentença, no 
valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada 
autor, foi feita de forma proporcional e adequada à 
finalidade de coibir condutas como as da espécie e oferecer 
certo conforto aos lesados.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego 
provimento aos recursos.

PAULO ROBERTO DE SANTANA
 Desembargador Relator
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