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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1008292-16.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são 
apelantes/apelados DENIS DIVINO SILVA, ERICK AUGUSTO FERREIRA 
COUTINHO e MANOEL DE SOUZA NETO, é apelado/apelante 
DECOLAR.COM LTDA e Apelada UNITED AIR LINES INC.

ACORDAM, em 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da 
corré e deram provimento em parte ao recurso dos autores, por V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO 
SHIMURA (Presidente) e PAULO ROBERTO DE SANTANA.

São Paulo, 27 de setembro de 2017. 

Sebastião Flávio
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 37.600
Apelação n° 1008292-16.2016.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelantes/Apelados: Denis Divino Silva e 
outros; Decolar.com Ltda
Apelada: United Air Lines INC

Transporte aéreo de passageiros. Reparação de danos 
materiais e morais. Parcial procedência.

Corré Decolar.com Ltda que é prestadora de serviços e 
que faz parte da cadeia de consumo de produtos e de 
serviços. Solidariedade na relação jurídica em causa 
Responsabilidade objetiva.

Atraso que durou um dia e resultou no cancelamento da 
viagem por parte dos autores. Ausência de assistência e 
informações aos passageiros, inclusive para a 
alimentação adequada. Desídia caracterizada. Fato 
suscetível de caracterizar-se como dano moral. 
Indenização devida. Valor fixado com observância ao 
princípio da razoabilidade. 

Recurso dos autores para majoração da verba 
indenizatória. Admissibilidade. Adequação do valor para 
melhor atender aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade e aos parâmetros adotados por esta 
Câmara, para casos como o dos autos.

Litigância de má-fé. Não verificação. A informação de 
que o reembolso ocorreu na data em que na verdade ele 
teria sido autorizado não se caracteriza como conduta 
violadora de qualquer das hipóteses previstas no art. 80, 
do Código de Processo Civil.
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Sucumbência mínima dos autores. Sentença modificada 
para majorar o valor da condenação a título de 
indenização por danos morais e afastar a sucumbência 
recíproca. 

Apelação dos autores parcialmente provida, não provida 
a da corré.

Trata-se de ação de condenação ao 

pagamento de indenização por danos materiais e 

morais, reportada a contrato de transporte 

aéreo de pessoas, cuja sentença assentou a 

parcial procedência do pedido, para condenar as 

rés a pagarem aos autores, em solidariedade, o 

valor desembolsado com o hotel, a título de 

indenização por danos materiais, além da 

quantia de R$5.000,00 para cada autor, a título 

de compensação pelos danos morais.

Considerada a sucumbência recíproca, 

cada parte foi condenada a arcar com metade das 
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despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios da parte contrária, fixados em 10% 

sobre o valor da condenação.

Apelam os autores para verem majorado 

o valor fixado para a condenação a título de 

indenização por danos morais, em consonância 

com casos semelhantes, bem como para ver a 

corré United Air Lines INC condenada às penas 

por litigância de má-fé em razão de ter 

informado que realizou reembolso aos autores em 

15/01/2016, quando na verdade o reembolso 

ocorreu apenas em junho/2016.

Têm, ainda, que foram ganhadores de 

78,06% do pedido de dano material e 100% do 

pedido de dano moral, portanto, a sucumbência 

deve recair sobre as rés.
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A corré Decolar.com Ltda também apela, 

para ver reformada a conclusão de primeiro 

grau, insistindo que não pode ser 

responsabilizada pelos fatos ocorridos, uma vez 

que sua relação com os autores encerrou-se com 

a efetivação da compra do serviço oferecido 

pela companhia aérea.

Alternativamente, pugna pela redução 

do valor fixado a título de indenização por 

danos morais.

Recursos recebidos, processados e 

respondidos.

É o relatório, adotado o da r. 

sentença quanto ao mais.
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A preliminar de ilegitimidade passiva 

se confunde com o mérito e como tal será 

analisada. 

Os autores firmaram contrato de 

transporte aéreo com a corré United Airlines 

INC., por intermédio da corré Decolar.com Ltda, 

de voo que sairia de Guarulhos, com escala em 

Chicago e destino final em Orlando.

Ocorre que devido a uma forte nevasca, 

o aeroporto de Chicago ficou fechado, com 

cancelamento dos voos, o que culminou na 

permanência dos autores neste aeroporto do dia 

28/12/2015 ao dia 29/12/2015, sem qualquer tipo 

de assistência ou esclarecimentos por parte das 

corrés.

Em razão de todos os fatores 
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mencionados, os autores optaram por retornar ao 

Brasil, cujo embarque se deu na noite do dia 

29/12/2015, às suas expensas, mas as bagagens 

foram restituídas apenas em 01/01/2016.

Aplicável o Código de Defesa do 

Consumidor, é bem de se ver que a corré 

Decolar.com Ltda encontra-se na cadeia de 

consumo, de produtores ou de fornecedores de 

produtos e serviços, de modo que é irrelevante 

se é ou se foi somente intermediadora nessa 

relação jurídica que envolve ela própria e os 

autores, bem como estes e a companhia aérea que 

faria o transporte.

O que é relevante é o fato de que o 

consumidor tem a seu dispor o direito de 

escolher, dentre os membros dessa cadeia de 

consumo, aquele em face de quem ele pretende 

demandar.
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Até porque os autores contrataram a 

referida corré para os serviços de 

intermediação com foco na realização da viagem 

a Orlando, de maneira que ela responde 

objetivamente pelos danos causados (artigo 14, 

do Código de Defesa do Consumidor).

Veja-se a respeito:

“Apelação - Responsabilidade civil  

Ação indenizatória por danos materiais 

e morais  Procedência da ação em 

relação a corré "Expedia"  Hospedagem 

no hotel contratado que não se 

efetivou, por não ter sido realizada a 

reserva pela agência contratada  

Autores que foram obrigados a pagar 

novamente pela hospedagem  Falha na 
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prestação dos serviços configurada - 

Responsabilidade da empresa de viagens 

corretamente reconhecida, nos termos 

do Código de Defesa do Consumidor - 

Ocorrência de dano moral configurada  

Demandantes que fazem jus à respectiva 

reparação  Valor fixado pelo douto 

Magistrado que não comporta ser 

reduzido  Procedência da ação que 

deve ser mantida - Recurso improvido.” 

(Apelação  1004881-2.2016.8.26.0590, 

rel. Thiago de Siqueira, j. 

02.12.2016)

“REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS 

 AGÊNCIA DE VIAGEM  LEGITIMIDADE  

FALHA DO SERVIÇO  AUSÊNCIA DE RESERVA 

DE QUARTOS NO HOTEL 1  Não encontra 

qualquer alicerce a tese da agência de 

viagens no sentido de que é mera 

intermediadora e não se responsabiliza 

pelos serviços prestados pelos hotéis. 
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Muito pelo contrário. Referida ré, na 

qualidade de agência de turismo que 

vende "pacotes de viagem", 

responsabiliza-se não só pela reserva 

de passagens aéreas em empresa de 

confiança e de qualidade, mas 

igualmente se responsabiliza pela 

realização das reservas nos hotéis, 

mesmo porque evidentemente há um 

ajuste entre tais operadoras de viagem 

e hotéis, não sendo gratuita a 

indicação de estabelecimentos ou 

realização de reservas para seus 

clientes, tratando-se de serviço 

remunerado. E uma vez que a ré vende o 

afamado pacote de viagens, é sim de 

sua responsabilidade a existência do 

hotel, a realização das reservas e o 

repasse das quantias pagas; 2  

Utilizar da estrutura do hotel 

dormindo no chão do quarto não se pode 

dizer que seja uma experiência 
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agradável ou ao menos que traga 

benefícios, não sendo qualquer 

vantagem. Não basta reservar o melhor 

hotel e mais caro da cidade e dormir 

no seu chão. Para não ter qualquer 

conforto, bastava reservar o hotel 

mais barato ou dormir em barracas. Mas 

não foi esta a intenção dos autores, 

que passaram quase um ano pagando pela 

tão esperada viagem e quando esta 

aconteceu, foi um desastre. Dano moral 

configurado e corretamente arbitrado 

em R$ 10.000,00 que não comporta 

redução. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação 

0000790-28.2015.8.26.0076, rel. Maria 

Lucia Pizzotti, j. 05.20.2016)

Sabe-se que a responsabilidade das 

companhias aéreas pelos danos causados a seus 

passageiros é objetiva, nos termos do Código de 

Defesa do Consumidor. Logo, sobre a Convenção 
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de Montreal, é assente na jurisprudência que 

ela não se aplica a casos como este, mas sim o 

Código de Defesa do Consumidor, questão já 

pacífica nos Tribunais. 

Confira-se:

“A jurisprudência deste Superior 

Tribunal de Justiça se orienta no 

sentido de prevalência das normas do 

Código de Defesa do Consumidor, em 

detrimento das disposições insertas em 

Convenções Internacionais, como a 

Convenção de Montreal, aos casos de 

falha na prestação de serviços de 

transporte aéreo internacional, por 

verificar a existência da relação de 

consumo entre a empresa aérea e o 

passageiro, haja vista que a própria 

Constituição Federal de 1998 elevou a 
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defesa do consumidor à esfera 

constitucional de nosso ordenamento”. 

(AgRg no AREsp 13.010/RS, Terceira 

Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 

9.8.2011, DJe 13.9.2011).

De qualquer modo, nesta fase recursal 

não há insurgência acerca da reparação 

material, apenas moral.

E a hipótese induvidosamente revela a 

existência de dano moral. 

Isto porque, a ré não comprovou 

qualquer fato ou circunstância que amenizasse 

todo o tormento experimentado pelos autores, 

razão pela qual se tornou evidente o descaso no 

trato da questão do atraso e suas 

consequências, pois não comprovou que prestou o 
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auxílio mínimo devido aos consumidores.

Intuitivo que tudo isso trouxe aos 

autores desassossego que resultaram inclusive 

na desistência da viagem por parte deles, a 

justificar a pretendida indenização moral. 

A indenização por danos morais pelo 

entendimento da doutrina e jurisprudência tem 

também como pressuposto de sua caracterização o 

propósito de desestímulo da recidiva, de modo 

que, no enquadramento de uma conduta no tipo 

legal, esse dado ganha importância quando 

envolve atividade econômica organizada e 

marcada por certo requinte, como é o caso da 

viagem aérea. 

Se as pessoas pagam mais, é para a 

obtenção de serviço de melhor qualidade, e, se 
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essa expectativa é frustrada, está-se diante de 

violação do princípio da boa-fé objetiva tendo 

em conta aquela especialidade do serviço.

Considerando-se o tempo de atraso para 

conexão que superou 24 horas, bem como que todo 

o conjunto de aborrecimento que resultou no 

cancelamento das férias de final de ano, mas 

sem perder de vista que na fixação por danos 

morais o julgador deve se ater aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, é forçoso 

reconhecer que a indenização estipulada em R$ 

5.000,00, para cada um dos autores, está aquém 

dos parâmetros adotados por esta colenda 

Câmara, para casos como dos autos.

Nesse sentido, confira-se:

“RESPONSABILIDADE CIVIL  CONTRATO DE 



                               PODER JUDICIÁRIO                                    16

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Seção de Direito Privado

23ª Câmara de Direito Privado

____________________________________________________

Apelação nº 1008292-16.2016.8.26.0577

TRANSPORTE AÉREO  ATRASO DE VÔO 

INTERNACIONAL, CULMINANDO COM A PERDA 

DE CONEXÃO, ALTERAÇÃO DE ROTA E 

CHEGADA TARDIA AO DESTINO, COM O 

CANCELAMENTO DE COMPROMISSOS AGENDADOS 

POR UM DOS AUTORES  DANOS MORAIS  

QUANTUM INDENIZATÓRIO  INDENIZAÇÃO 

ARBITRADA NO TOTAL DE R$ 10.000,00 - 

MAJORAÇÃO  CABIMENTO  QUANTIA QUE 

DEVE SER CONSIDERADA ISOLADAMENTE, 

PARA CADA AUTOR  (...) SENTENÇA EM 

PARTE REFORMADA  RECURSO PROVIDO EM 

PARTE” (Apelação nº 

1068358-40.2013.8.26.0100, Rel. Des. 

PAULO ROBERTO DE SANTANA, 30/09/2015).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO 

INTERRUPÇÃO DE VOO - Aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor - Falha 

na prestação de serviços de transporte 
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aéreo - Responsabilidade da 

transportadora - Chegada ao destino 

com mais de 5 horas de atraso - Dano 

moral caracterizado - Indenização que 

foi fixada dentro de um critério de 

prudência e razoabilidade - Valor 

arbitrado em R$ 8.000,00 - Sentença de 

parcial procedência mantida - RECURSO 

DESPROVIDO.” (Apelação 

0008008-76.2013.8.26.0400, rel. Des. 

SERGIO SHIMURA, j. 29.04.2015)

Dessa forma, para melhor reparar a 

angústia sofrida pelos demandantes em razão da 

perda de compromissos familiares importantes, é 

de rigor acolher em parte o pleito recursal a 

fim de que a indenização arbitrada seja 

majorada para R$8.000,00 para cada autor, cuja 

quantia se mostra mais consentânea com os 

valores praticados por esta colenda Turma e bem 

atende aos critérios de reparabilidade, 
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punibilidade e desestímulo a que novas práticas 

similares sejam reiteradas, sem incorrer no 

enriquecimento indevido da vítima, balizada, 

ainda, dentro do espectro dos princípios  da 

razoabilidade e da proporcionalidade.

Por essas razões, a sentença proferida 

merece ser reformada em parte para majorar a 

indenização por danos morais devida aos 

autores, nos moldes acima delineados e afastar 

o critério da reciprocidade sucumbencial, 

atribuída exclusivamente às rés a obrigação de 

pagamento das custas processuais e dos 

honorários de advogado dos autores em 15% sobre 

o valor da condenação, já incluída a paga pela 

atuação na fase recursal.

Considerando que os autores realizaram 

3 pedidos, quais sejam, condenação das rés ao 

pagamento de indenização por danos morais, por 
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danos materiais e nas penas por litigância de 

má-fé, e que foram vencedores no pedido de 

indenização por danos morais, parcialmente 

vencedores no pedido de indenização por danos 

materiais e perdedores no pedido de condenação 

às penas por litigância de má-fé, a hipótese é 

de sucumbência mínima deles e integral das rés.

Em face do exposto, nego provimento ao 

recurso da corré e o dou em parte ao dos 

autores.

Sebastião Flávio

Relator
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