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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1029763-13.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante 
TABATA RENATA LAETANO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados TAM - 
LINHAS AÉREAS S/A, TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e LUFTHANSA - 
DEUTSCHE LUFTHANSA AG.

ACORDAM, em 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores WALTER BARONE (Presidente sem voto), DENISE 
ANDRÉA MARTINS RETAMERO E SALLES VIEIRA.

São Paulo, 14 de dezembro de 2017.

JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1029763-13.2016.8.26.0602

Apelante: Tabata Renata Laetano 
Apelados: Tam - Linhas Aéreas S/A, Tvlx Viagens e Turismo S/A e 
LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA AG
Comarca: Sorocaba
Voto nº 3635

Apelação. Ação indenizatória por danos materiais 
e morais. Falha na prestação de serviços de 
transporte aéreo. Não localização da passagem da 
requerente, adquirida por meio de agência de 
turismo virtual, o que a impossibilitou de realizar 
o trecho inicial da viagem. Adquirida nova 
passagem, a autora pode finalizar o trajeto 
internacional rumo a Dublin. Cerceamento de 
defesa afastado, sendo despicienda a produção 
de prova testemunhal para apuração de fatos a 
respeito dos quais militam as regras da 
experiência comum e observação ordinária. 
Impertinente a colheita de depoimentos com o fito 
de reconhecer a corresponsabilidade das rés, 
uma vez que o conceito de cadeia de consumo é 
instituto da legislação consumerista. Legitimidade 
passiva das correqueridas, integrantes da cadeia 
de consumo. Responsabilidade solidária pelos 
prejuízos sofridos pela demandante. Quantum 
fixado a título de danos morais que se mostra 
demasiado frente aos percalços narrados nos 
autos. Vedação de reformatio in pejus. 
Manutenção do montante indenizatório para evitar 
prejuízos à parte apelante. Sentença modificada, 
em parte. Recurso parcialmente provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por TABATA 

RENATA LAETANO contra a r. sentença de fls. 247/250, que, com relação 

às corrés LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA AG E TVLX VIAGENS 

E TURISMO S/A, julgou a ação extinta sem julgamento de mérito por 

ilegitimidade passiva e, no tocante à TAM - LINHAS AÉREAS S/A, 

entendeu parcialmente procedente a ação indenizatória para condená-la ao 
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pagamento de: (i) danos materiais no importe de R$ 674,99, devidamente 

atualizado a partir do desembolso até o efetivo pagamento pela Tabela de 

Atualização deste Tribunal e (ii) R$10.000,00, a título de danos morais, 

atualizados monetariamente pela TPTJSP a partir do arbitramento e 

acrescidos de  juros de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência, imputou à requerida TAM o 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% sobre a condenação.

Inconformada, recorre a autora (fls. 252/261), sustentando, 

preliminarmente, (a) cerceamento de defesa por não lhe ter sido facultada a 

oitiva de testemunhas e (b) a legitimidade passiva das corrés Lufthansa e 

TVLX por se tratar de relação consumerista em cadeia. No mérito, requer a 

majoração dos danos morais.

Contrarrazões às fls. 266/277, 278/296 e 297/306.

É o relatório.

Trata-se de pretensão indenizatória em que autora narra ter 

adquirido, por meio da agência virtual VIAJANET (TVLX), passagens 

aéreas de ida e volta para o trecho São Paulo - Dublin, com conexões no 

Rio de Janeiro e em Frankfurt, sendo os percursos realizados pela TAM e 

Lufthansa.  

Contudo, em 16.12.2015, ao tentar embarcar em São 

Paulo, a requerente foi informada no balcão da Lufthansa de que não havia 

nenhuma reserva em seu nome, apesar de estar de posse de toda a 

documentação necessária.

Passadas algumas horas e já superado o prazo final para o 

check-in, a autora foi informada de que o primeiro trecho doméstico deveria 

ter sido realizado com a parceira TAM, sendo somente o voo internacional 

operado pela Lufthansa. 
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Bastante abalada, a demandante adquiriu nova passagem 

aérea pelo valor de R$ 674,99, com destino ao Rio de Janeiro, para evitar a 

perda do restante do trajeto internacional, logrando, a partir dali, dar 

continuidade à viagem.

Em razão do exposto, requereu o reembolso pelas 

despesas extraordinárias decorrentes da aquisição de passagem aérea 

para o trecho São Paulo-Rio de Janeiro, assim como indenização por danos 

morais.

A r. sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito em 

relação à LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA AG e à TVLX 

VIAGENS E TURISMO S/A por entender que os prejuízos advieram 

unicamente de falha da correquerida TAM - LINHAS AÉREAS S/A, a quem 

imputou o pagamento de danos materiais em valor correspondente à 

aquisição de nova passagem para o trecho São Paulo-Rio de Janeiro (R$ 

674,99 ) e danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Inicialmente, analisa-se a preliminar de cerceamento de 

defesa por não ter sido facultada à requerente a oitiva de testemunhas, 

pois, segundo afirma, a falta dessa prova teria impedido o correto esboço 

dos danos morais sofridos, inclusive a extensão da responsabilidade das 

demais corrés.

Nesse aspecto, sem razão a recorrente.

Despicienda a oitiva de testemunhas para relatar a angústia 

e percalços decorrentes de tal falha na prestação de serviços, sendo 

perfeitamente aplicável ao caso em tela, segundo o art. 375 do CPC/2015, 

“as regras da experiência comum subministradas pela observação do que 

ordinariamente acontece”. 

Deveras, a análise de reiteradas ocorrências iguais ou 

similares à que é objeto do presente recurso propicia segura convicção 

acerca dos transtornos que acarretam aos consumidores, passíveis, aliás, 
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de indenização, tornando desnecessária a prova oral.

Ademais, a corresponsabilidade das empresas decorre da 

cadeia de consumo, em atenção às regras consumeristas, de nada 

auxiliando a oitiva de testemunhas.

Não se pode igualmente perder de vista que ao juiz, na 

qualidade de destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado 

com base em provas que entender suficientes para a formação de seu 

convencimento, motivo pelo qual, ao constatar a inutilidade de diligências 

requeridas pela parte, deve indeferi-las, evitando, assim, que atos 

meramente protelatórios acabem retardando a entrega da tutela 

jurisdicional. 

Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que 

“não consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção 

de determinada prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a 

considerar despicienda para o deslinde da controvérsia sendo que, 

ademais, o entendimento esposado pelo Tribunal de origem baseou-se na 

análise do conjunto probatório carreado aos autos” (STJ, Resp. n. 

1.037.819/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 

23.02.10).

Endossando tal pensamento, eis julgado desta Egrégia 

Corte:

"Para que se tenha caracterizado o cerceamento 

de defesa em decorrência da ausência de 

dilação probatória, faz-se necessário que, 

confrontadas as provas que foram requeridas 

com os demais elementos de convicção 

carreados ao processo, elas não só apresentem 

capacidade potencial de demonstrar o fato 
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alegado, como também se mostrem 

indispensáveis à solução da controvérsia, sem o 

que fica legitimado o julgamento antecipado da 

lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o 

juiz, ao apreciar a validade de um negócio 

jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou 

àquele tipo de prova.". (TJSP, Apelação n. 

990.10.076540-0, Rel. Des. Itamar Gaino, 21ª 

Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2011).

No tocante à preliminar de legitimidade passiva da 

Lufthansa e TVLX , curial observar que todos aqueles que participam da 

cadeia de fornecimento são responsáveis pelos danos causados aos 

consumidores, consoante dispõe o art. 7º, parágrafo único, do CDC: “Tendo 

mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela 

reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

Assim sendo, o consumidor pode exercitar a respectiva 

pretensão contra todos os fornecedores, alguns ou apenas um deles, não 

importando, para configuração da legitimidade passiva, qual dos 

integrantes da cadeia de fornecimento teria sido o causador dano.

Ao disponibilizar passagens aéreas operadas pelas 

parceiras TAM e Lufthansa, mediante o recebimento de comissão, a corré 

TVLX (Viajanet) participou da cadeia de fornecimento de serviços. Da 

mesma forma, a Lufthansa é responsável pelos serviços disponibilizados 

por sua parceira para atendimento a voos domésticos (TAM). Logo se vê, 

portanto, a relação de consumo em cadeia, razão pela qual as três 

empresas devem igualmente responder perante a consumidora lesada.

Com efeito, as três correqueridas participam em etapas 

sucessivas e complementares da prestação do serviço, obtendo lucros com 
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isso, sendo consideradas fornecedoras, de modo que devem 

solidariamente arcar com os prejuízos experimentados pela consumidora 

(art. 34 do CDC) em decorrência do lapso noticiado.

A propósito, consoante o art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação 

dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e 

riscos”. 

Adotando o mesmo posicionamento, eis alguns julgados 

deste Egrégio Tribunal:

                                                    “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 
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FINALIDADE DE DESESTIMULAR CONDUTAS 

COMO AS DOS AUTOS E PROPICIAR CERTO 

CONFORTO AOS LESADOS  RECURSOS 

IMPROVIDOS” ( Apel. n. 

4010489-26.2013.8.26.0114  23ª Câmara de 

Direito Privado  Rel. Des. Paulo Roberto de 

Santana  julg. em 25/11/2015).

                                              “RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo 

internacional - Cancelamento de voo da companhia 

aérea Delta Air Lines Inc por falha mecânica na 

aeronave - Voo de retorno disponibilizado pela 

companhia aérea American Airlines Inc 10 horas após 

o cancelamento - Extravio temporário de bagagens e 

perda de produtos adquiridos pela consumidora - 

Improcedência da ação em relação à agência ou 

operadora de turismo e procedência parcial em 

relação às companhias aéreas - Relação de consumo 

caracterizada - Obrigação de resultado e 

responsabilidade objetiva e solidária das 

transportadoras e da operadora de turismo - 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e não 

da Convenção de Varsóvia e do Protocolo de 

Montreal - Serviço defeituoso evidente - Arts. 7º , 

parágrafo único e 14 , caput, da Lei nº 8.078 /90 - 

Dano material decorrente do atraso do voo não 

comprovado - Ausência de insurgência quanto à 

improcedência do pedido de dano material oriundo do 

extravio das malas e da perda de produtos - Dano 

moral bem configurado - Damnum in re ipsa - 

Rearbitramento do quantum reparatório para majorar 

o valor arbitrado - Procedência parcial da ação 

indenizatória em relação a todas as rés - 
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Sucumbência recíproca (art. 21 , caput, do CPC )- 

Recurso provido em parte” (Apel. n. 

9155150-74.2007.8.26.0000, 20ª Câmara de Direito 

Privado, Rel. Des. Correia Lima, julg. em 10/10/2011).

Logo, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade 

solidária entre as requeridas, ressalvando-se, contudo, o direito de 

regresso.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao mérito 

recursal.

No tocante ao quantum indenizatório, não se deve olvidar 

de que a justa reparação dos danos morais sofridos deve abranger três 

vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador 

da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, 

que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido, e 

a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o 

responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de 

violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante. 

Sobre o valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina 

que: 

"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente 

arbítrio do magistrado de acordo com o 

estabelecido em lei, e nos casos de dano moral 

não contemplado legalmente, a reparação 

correspondente será fixada por arbitramento 

(CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). 

Arbitramento é o exame pericial tendo em vista 

determinar o valor do bem, ou da obrigação, a 

ele ligado, muito comum na indenização dos 
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danos. É de competência jurisdicional o 

estabelecimento do modo como o lesante deve 

reparar o dano moral, baseado em critérios 

subjetivos (posição social ou política do ofendido, 

intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) 

ou objetivos (situação econômica do ofensor, 

risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). 

Na avaliação do dano moral o órgão judicante 

deverá estabelecer uma reparação equitativa, 

baseada na culpa do agente, na extensão do 

prejuízo causado e na capacidade econômica do 

responsável. Na reparação do dano moral, o juiz 

determina, por equidade, levando em contra as 

circunstâncias de cada caso, o quanto da 

indenização devida, que deverá corresponder à 

lesão e não ser equivalente, por ser impossível 

tal equivalência"(Maria Helena Diniz in Curso de 

Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, 

vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5ª edição, p. 

78/79).

Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico 

lesado, a magnitude do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o 

seu grau de culpa, o viés punitivo-compensatório-dissuasor da reparação e 

os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses 

elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a 

condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro, 

perca a sua tríplice finalidade.

Não se nega a aflição, o sofrimento e todos os demais 
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aborrecimentos decorrentes da falha da companhia aérea em localizar o 

voo doméstico que daria início à viagem internacional da autora.

Lado outro, observa-se que, após algumas horas de 

desencontros no balcão da companhia aérea, foi apurada a incorreção 

somente com relação ao trecho doméstico, sendo preservado o trecho 

internacional.

Aliás, adquirida nova passagem para ao Rio de Janeiro, lá 

a autora não encontrou novos problemas, podendo concretizar as 

planejadas férias, de sorte que os embaraços ficaram restritos às primeiras 

horas da viagem, nada mais.

Resumem-se os danos morais, portanto, aos infortúnios 

ocorridos no momento do embarque inicial.

Por essas razões, conclui-se que o montante de R$ 

10.000,00, arbitrado em Primeiro Grau, se afigura demasiado para ressarcir 

os diminutos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela autora.

No entanto, vedada a reformatio in pejus, mantém-se o 

quantum indenizatório.

Em suma, dá-se parcial provimento ao recurso somente 

para reconhecer a legitimidade passiva das corrés, atribuindo-lhes 

responsabilidade solidária pelas cifras indenizatórias fixadas pela r. 

sentença.

Uma vez que a autora saiu completamente vencida nesta 

alçada no que tange à corré TAM, não logrando aumentar a indenização 

por danos morais, e parcialmente vencida com relação às correqueridas 

Lufthansa e TVLX, obtendo apenas a responsabilização solidária de 

ambas, mas não a elevação da aludida reparação, não são arbitrados 

honorários recursais.
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Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda 

matéria devolvida no apelo encontra-se prequestionada, com a ressalva de 

que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos 

suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando 

que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado. 

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso. 

JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
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