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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1004065-34.2016.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante ARIANE DA 
SILVA LEONEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DECOLAR.COM LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram 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 GILBERTO LEME 
(Presidente sem voto), ARTUR MARQUES E MELO BUENO.

São Paulo, 15 de dezembro de 2017.

Flavio Abramovici
Relator

Assinatura Eletrônica
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Comarca: Itapetininga – 1ª Vara Cível

MM. Juíza da causa: Nathália de Souza Gomes

Apelante: Ariane da Silva Leonel

Apelada: Decolar.com Ltda.

COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS  

COBRANÇA  DANOS MORAIS  Autora solicitou o 

cancelamento de compras de passagens áreas, mas a Requerida se 

recusou a restituir os valores pagos  Firmados dois acordos 

perante o Procon, em que estipulados os pagamentos (em favor da 

Autora) dos valores de R$ 1.300,00 e de R$ 700,00   Ausente a 

comprovação do adimplemento do segundo acordo celebrado  

Mero inadimplemento do acordo não gera, por si, lesão à 

personalidade da Autora  SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA, para condenar à restituição do valor de R$ 

700,00, arcando cada parte com 50% das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios do patrono da parte 

contrária (fixados em 10% do valor da condenação  para cada 

qual), observada a gratuidade processual da Autora  Valor dos 

honorários advocatícios do patrono da Requerida majorado, ante a 

natureza da causa e o trabalho desempenhado na fase recursal 

(artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil) 

RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO E MAJORADOS 

OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DA 

REQUERIDA PARA 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, 

OBSERVADA A GRATUIDADE PROCESSUAL

Voto nº 17706

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

fls.94/97, prolatada pela I. Magistrada Nathália de Souza Gomes (em 11 de fevereiro de 

2017), que julgou parcialmente procedente a “ação de indenização de danos materiais e 
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morais”, para condenar a Requerida à restituição do valor de R$ 700,00 (com correção 

monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde o inadimplemento  08 

de abril de 2016), arcando cada parte com 50% das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios do patrono da parte contrária (fixados em 10% do valor da 

condenação  para cada qual), observada a gratuidade processual da Autora.

Alega que caracterizado o dano moral, em razão da “reprovável 

conduta desidiosa da Ré para com seus consumidores”. Pede o provimento do recurso, para 

condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (fls.100/109).

Contrarrazões a fls.113/129, alegando a ilegitimidade passiva e 

impugnando a concessão do benefício da gratuidade processual à Autora.

É a síntese.

De início, observo que incabível a impugnação à concessão da 

gratuidade processual à Autora  apresentada nas contrarrazões de fls.113/129 , porque 

inadequada a via processual, e intempestiva a alegação de ilegitimidade passiva (não 

apresentada na contestação de fls.36/58).

Passo a apreciar o mérito recursal.

A controvérsia limita-se ao pedido de indenização por danos 

morais.

Incontroverso que a Autora solicitou o cancelamento de compra de 

passagens aéreas, mas a Requerida se recusou a restituir os valores pagos, o que resultou na 

apresentação de reclamação (fls.16/18) e na celebração de dois acordos perante o Procon 

(fls.21 e 30), em que estipulados os pagamentos (em favor da Autora) dos valores de R$ 

1.300,00 e de R$ 700,00, e que inadimplido o segundo acordo.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a Autora alega, 

na petição inicial, que “demonstrado o descaso da empresa ré com a consumidora, visto 

que mesmo depois de dois acordos firmados entre as partes, onde a Autora esperava 

finalmente receber seu dinheiro de volta, a empresa ré não se deu ao trabalho de cumprir, 

caracterizando assim os danos morais e pressupondo o dever de indenizar”.

Por outro lado, o mero inadimplemento do acordo celebrado não 
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gera, por si, lesão à personalidade da Autora (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 não evidenciada a intenção deliberada de 

frustrar a avença.

Assim, descabida a pretensão ao pagamento de indenização por 

danos morais, notando-se que a apelação devolve a apreciação das matérias, mas não pode 

inovar no mérito do processo, de forma que intempestiva a alegação de que “a abusividade 

das práticas comerciais da empresa requerida, que não tem o mínimo respeito pelos seus 

consumidores, causaram danos matrimoniais e extrapatrimoniais para a Apelante, danos 

esses que são objetos dessa ação, e não o cumprimento dos acordos feitos no Procon”  não 

apresentada na petição inicial  o que configura inovação recursal (alteração da causa de 

pedir quanto ao pedido de indenização por danos morais).

Dessa forma, mantida a sentença, adotados também os seus 

fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo 

Civil, razoável a majoração dos honorários advocatícios do patrono da Requerida para 15% 

do valor da condenação, ante a natureza da causa e o trabalho desempenhado na fase 

recursal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários 

advocatícios do patrono da Requerida para 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, observada a gratuidade processual.

FLAVIO ABRAMOVICI

Relator
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