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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1006786-29.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes JOEL DE 
OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA 
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS e 
DECOLAR.COM LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores VIRGILIO DE 
OLIVEIRA JUNIOR (Presidente) e MAIA DA ROCHA.

São Paulo, 18 de dezembro de 2017.

Itamar Gaino
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto n°: 38906
Apel. n°: 10067886-29.2017.8.26.0590
COMARCA: São Vicente
APTES.: Joel de Oliveira Silva e outro
APDAS.: Decolar.com Ltda. e outro

Responsabilidade civil  Indenizatória  Pacote de viagem - Falha na 

prestação de serviços  Danos materiais e morais.

1. Incontroversa a falha na prestação dos serviços contratados, 

porquanto o pacote de turismo não foi fielmente cumprido, há o dever 

de indenizar os danos materiais e morais sofridos pelo contratante. 

Responsabilidade solidária entre a agência de viagem e a companhia 

aérea configurada (art. 14  e 25, parágrafo primeiro do CDC).

2. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta 
determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais 
das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios 
da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Danos materiais. Dever das rés de ressarcir o prejuízo dos autores, 
ante a prova do ato ilícito e dos danos dele decorrentes.

4. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento), sobre 
o valor da condenação.

Ação procedente. Recurso provido.

Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r. 
sentença de fls. 157/159, cujo relatório se adota, que julgou extinta a ação em 
relação à corré Decolar.com Ltda., condenando o autor ao pagamento de 
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 
observada a gratuidade da justiça; e julgou procedente, em parte, a ação para 
condenar a corré Azul Linhas Brasileiras ao pagamento de indenização por danos 
morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir 
da sentença, e juros de mora legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da 
citação. Em razão da sucumbência recíproca, o autor foi condenando ao 
pagamento de honorários advocatícios a corré de 15% (quinze por cento) sobre o 
valor da condenação, e a corré pagará o mesmo ao patrono do autor, observada 
a gratuidade da justiça. 

Apelam os autores, fls. 162/170, requerendo a condenação 
da solidária da corré Decolar.com ao pagamento das despesas decorrentes de 
mais um dia de serviços devido ao cancelamento do voo e a majoração do 
quantum indenizatório.

Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
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Contrarrazões às 175/181.

É o relatório.

A ação proposta para condenação das rés ao pagamento de 
indenização por danos materiais e morais foi julgada procedente, dando margem 
ao apelo em exame.

Na hipótese, restou incontroverso que os autores efetuaram a 
compra de pacote de viagem junto às rés, para a cidade de Bonito/MT, com 
transporte aéreo Azul Linhas Aéreas previsto para decolar da cidade de 
Campinas/SP. Entretanto, houve alteração da data de partida de 06.05.17 para 
05.05.17.

Esta circunstância, consoante bem ponderou o d. Magistrado 
sentenciante, deu margem a prejuízos aos autores. 

Todavia, ao reverso do que constou do julgado, não há como 
imputá-los exclusivamente à companhia aérea.

Isso porque, muito embora a ré Decolar.com tenha alegado 
não possuir responsabilidade pelo fato, é certo que integra a cadeia de 
fornecedores do serviço questionado, respondendo, de forma solidária, pelos 
prejuízos advindos ao consumidor, consoante disciplinam os artigos 14 e 25, §1º, 
do diploma consumerista1. 

Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) 
- AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 
PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. "Esta eg. Corte tem 
entendimento no sentido de 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" (REsp n° 888751/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta 
Turma, DJe 27/10/2011). 2. O Tribunal de origem concluiu tratar-se de má 
prestação de um serviço ao falhar no seu dever de informar, e sendo a agência 
de turismo uma prestadora de serviço, como tal responde, independentemente de 
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores. Infirmar as 
conclusões do acórdão recorrido acerca da inexistência de informações 

1 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”.
Art. 25, § 1º, do CDC: “havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão 
solidariamente”.
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suficientes e claras no contrato demandaria o reexame das provas e a 
interpretação do contrato, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ. 
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp 4614488/RS, 
Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, 09/12/2014).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VÔO. RELAÇÃO 
DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS 
INEXISTENTES. DANOS MORAIS. 1. A responsabilidade civil das 
companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços é regulada 
pelo Código de Defesa do Consumidor, o que implica a solidariedade entre 
todos os responsáveis pelo dano sofrido pelo consumidor. Precedentes. 2. 
Atraso de vôo de nove horas, que impediu a chegada do autor a tempo de 
presenciar as últimas horas de vida de seu pai. Dano moral gravíssimo. 3. Agravo 
regimental parcialmente provido” (AgRg no REsp 689257/PR, Quarta Turma, Re. 
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2012).

Assim sendo, a corré Decolar.com deve responder, de forma 
solidária, pelos prejuízos de ordem material e moral reportados na inicial.

Quanto aos prejuízos de ordem material, data maxima venia, 
não há como acolher a tese expressa na sentença, de que usufruindo de mais um 
dia de viagem, os autores não teriam razões para requerer o reembolso de 
despesas.

Nesse tocante, é preciso considerar que o pacote de viagem, 
adquirido com mais de três meses de antecedência, adequava-se às condições 
financeiras dos autores, os quais foram compelidos a outros desembolsos como 
forma de amenizar os prejuízos, advindos da conveniência das rés, em proceder 
a realocação de passageiros.

Portanto, cumpre às rés custear as despesas suportadas 
pelos consumidores. O montante requerido para essa indenização - R$ 1.143,50 
(mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos) - não foi especificamente 
impugnado, razão pela qual é acolhido em sua integralidade, fazendo-se incidir 
correção monetária desde cada desembolso e juros de mora legais a partir da 
citação.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, 
destaca-se que as regras de experiência comum, subministradas pela 
observação do que ordinariamente acontece, indicam, seguramente, que os fatos 
também causaram aos autores dor psíquica característica de dano moral, 
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porquanto alteradas suas expectativas em relação à viagem. 

 Houve defeito no sistema de atendimento ao consumidor, apto 

a causar danos extrapatrimoniais, e não meros aborrecimentos ou dissabores. 

Embora a questão da fixação do quantum indenizatório  seja  
tormentosa. Há certos parâmetros consagrados pela doutrina e pela 
jurisprudência, como as condições econômicas e sociais das partes e a 
intensidade do dano, que devem ser observados na busca da reparação, 
oferecendo conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionando o 
causador do fato, a fim de que evite a reincidência. Também devem ser atendidos 
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Eis um precedente 
esclarecedor:

“Na afixação do dano moral, uma vez que a dor 
verdadeiramente não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições 
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa, trauma causado e 
outros fatores, como o de servir de desestímulo à prática de novo ilícito e de 
compensação amenizadora, de modo que a quantia arbitrada não seja tão 
irrisória que nada represente e nem tampouco exagerada, que implique em 
sacrifício demasiado para uma parte e locupletamento para a outra”.2

Observados os critérios supramencionados, conclui-se que o 
valor fixado em primeira instância (R$ 3.000,00 -  três mil reais)  está abaixo 
daquele ordinariamente fixado por esta C. Câmara, em casos semelhantes, razão 
pela qual deve ser majorado para R$ 5.000,00  cinco mil reais, para cada 
autor.

Por derradeiro, os ônus da sucumbência ficam a cargo das 

rés, que responderão por honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da condenação, observado o disposto no §11 do art. 85 do CPC/15.

Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para 

condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais 

no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, e danos materiais no 

importe de R$ 1.143,50 (mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos), 

com correção monetária de cada desembolso e juros de mora legais a partir da 

citação. Sucumbência pelas rés.

ITAMAR GAINO

Relator

2 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB Jurisp. 20/97.
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