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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1025499-68.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante EKETI DA 
COSTA TASCA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados DECOLAR. COM LTDA e VRG 
- LINHAS AÉREAS S/A (VARIG).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37ª Câmara Extraordinária de 
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 
parcial provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto 
do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA 
(Presidente) e AZUMA NISHI.

São Paulo, 22 de novembro de 2017.

Flavio Abramovici
Relator

Assinatura Eletrônica
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Comarca: Santo André – 8ª Vara Cível

MM. Juiz da causa: Gustavo Sampaio Correia

Apelante: Eketi da Costa Tasca

Apeladas: VRG Linhas Aéreas S/A. e Decolar.com Ltda.

COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA - 

RESTITUIÇÃO DE VALOR - DANOS MORAIS - Aquisição 

de passagem aérea da Requerida VRG em endereço eletrônico da 

Requerida Decolar.com (no valor de R$ 1.632,68) - Cancelamento 

da compra - Cabível a aplicação de multa pela rescisão contratual 

pela Requerida VRG - Excessivo a quantia paga a título de multa 

contratual - Razoável a fixação da multa em 20% do valor pago 

(que equivale a R$ 326,53) - Requerida VRG que restituiu à 

Autora o valor de R$ 1.022,16 - Devida a restituição do valor 

restante (R$ 283,99) - Não caracterizado o dano moral - Ausente a 

responsabilidade da Requerida Decolar.com - SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA, em relação à Requerida VRG, para 

condená-la à restituição do valor de R$ 283,99, E DE 

IMPROCEDÊNCIA, em relação à Requerida Decolar.com, 

condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e dos honorários advocatícios dos patronos das 

Requeridas (fixados em R$ 1.000,00, para cada qual, Requerida) - 

Autora solicitou o cancelamento da compra da passagem aérea 

antes do decurso do “prazo de reflexão de sete dias” (conforme 

estipulado no artigo 49 da Lei número 8.079/90) - Incabível a 

retenção de parte do valor pago (R$ 610,52) a título de multa - 

Devida a restituição (na forma simples) da integralidade do valor 

pago - Não caracterizado o dano moral - Redistribuição das verbas 

da sucumbência - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO, PARA CONDENAR A REQUERIDA VRG À 

RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 610,52, ARCANDO A 

AUTORA COM 2/3 DAS CUSTAS E DESPESAS 
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PROCESSUAIS (ARCANDO A REQUERIDA VRG COM A 

PARCELA REMANESCENTE), E PAGANDO OS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS PATRONOS DAS 

REQUERIDAS (FIXADOS EM R$ 1.000,00, PARA CADA 

QUAL, REQUERIDA), NOS TERMOS DA SENTENÇA, 

OBSERVADA A GRATUIDADE PROCESSUAL, E 

ARCANDO A REQUERIDA VRG COM OS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DA AUTORA, QUE FIXO 

EM R$ 1.500,00

Voto nº 17372

Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença de 

fls.218/223, prolatada pelo I. Magistrado Gustavo Sampaio Correia (em 10 de fevereiro de 

2016), que julgou parcialmente procedente a “ação declaratória de rescisão contratual 

cumulada com indenização por perdas e danos materiais e morais”, em relação à Requerida 

VRG, para condená-la à restituição do valor de R$ 283,99 (com correção monetária desde 

o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação  10 de julho de 2015), e 

improcedente, em relação à Requerida Decolar.com, condenando a Autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em R$ 1.000,00 - 

para cada qual - Requerida), observada a gratuidade processual.

Alega que efetuado o pedido de cancelamento da compra “no prazo 

de reflexão de sete dias” (nos termos do artigo 49 da Lei número 8.078/90), que indevida a 

aplicação de multa pelo cancelamento, que cabível a restituição (em dobro) do valor pago 

(a título de multa), que caracterizado o dano moral, e que não deve arcar com as verbas da 

sucumbência. Pede o provimento do recurso, para a procedência da ação (fls.229/247).

Intimadas para a resposta, apenas a Requerida VRG apresentou 

contrarrazões (fls.257/274).

O processo foi redistribuído (por processamento eletrônico) a este 

Magistrado e recebidos os autos em 31 de julho de 2017 (em razão da Resolução número 

737/2016  relativa à criação das Câmaras Extraordinárias da Seção de Direito Privado).
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É a síntese.

Anoto, de início, que ausente a insurgência da Autora quanto à 

eventual responsabilidade solidária da Requerida Decolar.com, de modo que a controvérsia 

limita-se à responsabilidade da Requerida VRG pelo evento danoso.

Incontroverso que a Autora adquiriu passagem aérea da Requerida 

VRG em endereço eletrônico da Requerida Decolar.com (valor de R$ 1.632,68 - em 03 de 

dezembro de 2013 - fls.24/33).

A Autora alega, na petição inicial, que “na manhã do dia 04 de 

dezembro de 2014, cerca de 20 horas após a aquisição, a Autora decidiu que não iria mais 

efetuar a viagem adquirida, fazendo para tanto uso do seu direito de arrependimento, 

efetuando o cancelamento da compra”, que “a empresa Ré cobrou como penalidade a 

importância de R$ 841,40”, que “abusiva a cláusula contratual”, e que “devida a restituição 

em dobro, no importe de R$ 1.682,80 e indenização por danos morais”.

A Requerida VRG sustenta, na contestação de fls.143/163, que “já 

efetuou o reembolso da quantia paga, com abatimento das taxas pertinentes pelo 

cancelamento, totalizando a quantia de R$ 1.022,16”, que “para o caso de cancelamento de 

passagem, há necessidade de pagamento de multas e taxas para o procedimento de 

reembolso”.

O artigo 49 da Lei número 8.078/90 estabelece que “O consumidor 

pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de 

recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos 

e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a 

domicílio”.

Incontroverso que solicitado o cancelamento da compra da 

passagem aérea (realizada via “internet”) no “prazo de reflexão de sete dias” (efetuado o 

pagamento do valor de R$ 1.632,68, em 03 de dezembro de 2014 - fls.56 -, e realizado o 

pedido de cancelamento em 04 de dezembro de 2014 - fls.27).

O documento de fls.56 demonstra que a Requerida VRG restituiu 

apenas o valor de R$ 1.022,16 à Autora, retendo a quantia de R$ 610,52 a título de multa (e 

não o valor de R$ 841,40, conforme alegado pela Autora), o que torna cabível a restituição 
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do valor de R$ 610,52 à Autora (R$ 610,52 + 1.022,16 = R$ 1.632,68), nos termos do 

artigo 49 da Lei número 8.078/90.

Contudo, devida a restituição simples (e não em dobro) do valor 

indevidamente cobrado a título de multa, pois ausente prova da má-fé na cobrança1. A 

quantia é acrescida de correção monetária desde o desembolso (03 de dezembro de 2014  

fls.33) e de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (10 de julho de 2015  fls.142).

Por outro lado, não comprovada a hipótese de excepcionalidade 

apta a ensejar reparação por dano moral (“a postura da Ré causou mais que um mero 

dissabor à Autora, que viu-se em meio a um jogo de interesses, pelos quais foi coagida a 

não fazer uso de seu direito de arrependimento e arcar com penalidade abusiva”  fls.17), o 

que não se confunde com transtornos que se inserem dentro da normalidade dos 

contratempos cotidianos, e conquanto indesejáveis, não desbordam do razoável  notando-

se que a interpretação divergente quanto à estipulação do contrato não evidencia a intenção 

deliberada da Requerida VRG em lesar a Autora.

Assim, descabida a pretensão ao pagamento de indenização por 

danos morais.

Por fim, quanto à distribuição das verbas da sucumbência, 

considerando a parcial procedência da ação em relação à Requerida VRG (acolhido 

parcialmente o pleito de restituição do valor pago e não acolhidos os pedidos de restituição 

em dobro e de indenização), e a improcedência da ação em relação à Requerida 

Decolar.com, razoável que a Autora arque com 2/3 das custas e despesas processuais 

(arcando a Requerida VRG com a parcela remanescente), pagando os honorários 

advocatícios dos patronos das Requeridas (fixados em R$ 1.000,00  para cada qual  

Requerida), nos termos da sentença, e que a Requerida VRG arque com os honorários 

advocatícios do patrono da Autora, que fixo em R$ 1.500,00.

Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para condenar a 

Requerida VRG à restituição do valor de R$ 610,52 (seiscentos e dez reais e cinquenta e 

1 “Repetição do Indébito em Dobro: Jurisprudência desta Corte no sentido de que apenas quando da 
comprovação da má-fé do credor na cobrança de dívida indevida há de se reconhecer a incidência da dobra 
do valor indevidamente exigido” (STJ, REsp 1537890/RJ, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, 3ª 
Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016).
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dois centavos), com correção monetária desde 03 de dezembro de 2014 e juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês desde 10 de julho de 2015, arcando a Autora com 2/3 (dois 

terços) das custas e despesas processuais (arcando a Requerida VRG com a parcela 

remanescente), e pagando os honorários advocatícios dos patronos das Requeridas, fixados 

em R$ 1.000,00 (um mil reais - para cada qual - Requerida), nos termos da sentença, 

observada a gratuidade processual, e arcando a Requerida VRG com os honorários 

advocatícios do patrono da Autora, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde 

o trânsito em julgado da decisão.

FLAVIO ABRAMOVICI

Relator
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