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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1027749-10.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada 
DECOLAR. COM LTDA, é apelada/apelante CRISTINA TANCREDI, Apelados 
SOCIETE AIR FRANCE  - AIR FRANCE e ALITALIA COMPANHIA AEREA 
ITALIANA S.P.A..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento 
parcial ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré.v.u., de 
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE 
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2018.

Cristina Medina Mogioni
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 480

APELAÇÃO N: 1027749-10.2016.8.26.0100

COMARCA: São Paulo – 12ª Vara Cível do Foro Central

JUIZ: Fernando José Cúnico  

APELANTES: CRISTINA TANCREDI e DECOLAR. COM LTDA

APELADOS: as mesmas partes e ALITALIA COMPANHIA AEREA ITALIANA 

S.P.A. E SOCIETE AIR FRANCE - AIR FRANCE

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS EM TRANSPORTE AÉREO. 
Sentença que julgou parcialmente procedente o feito, apenas para 
condenar a ré DECOLAR a restituir à autora, o valor de R$ 
4.558,55, bem como a pagar indenização de R$ 15.000,00, a título 
de danos morais. Pela sucumbência, a ré foi condenada ao 
pagamento das custas e despesas processuais e honorários 
advocatícios da parte autora e das demais corrés, fixados em R$ 
1.000,00. Opostos embargos de declaração à sentença, foram 
rejeitados. RECURSOS da ré, DECOLAR, e da AUTORA. A ré 
insiste na tese de defesa, enquanto que a autora postula a 
ampliação da indenização por danos materiais, nos termos do 
pedido, além de pretender a responsabilidade solidária de todas as 
rés (DECOLAR.COM LTDA, SOCIETE AIR FRANCE - AIR 
FRANCE e ALITALIA COMPANHIA AEREA ITALIANA 
S.P.A.). Acolhido em parte o recurso da autora e rejeitado o da 
ré Decolar. 1. Afastamento da pretensão de responsabilização 
solidária das rés, já que nenhuma prova de parceria entre a ré 
Decolar.com e das companhias Alitália e Air France foi trazida aos 
autos, de modo a não ser possível atribuir às companhias aéreas a 
responsabilidade pelos atos ou omissões da Decolar.com. 2. 
Responsabilidade objetiva da ré Decolar, nos termos do Código de 
Defesa do Consumidor, razão pela qual fica acolhida a pretensão 
da autora quanto à ampliação do valor de indenização pretendido, 
a fim de que todos os prejuízos sofridos pela requerente sejam 
indenizados, os quais somam o valor de R$ 7.010,44 (passagens 
adquiridas no valor de R$ 4.558,55 + duas diárias de hotel no 
valor de R$ 700,00 + despesas com transporte para Munique no 
valor de R$ 1.751,89). 3. Afastada a indenização em dobro, eis que 
não comprovada a má-fé por parte da requerida, Decolar. 4. Danos 
morais mantidos, os quais foram fixados com equilíbrio e 
moderação, dentro dos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade. 5. Majoração dos honorários advocatícios em 
favor da parte autora, para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §11, 
do Código de Processo Civil. SENTENÇA PARCIALMENTE 
REFORMADA. DADO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de 
apelação da autora, para fixar indenização por danos materiais no 
valor de R$ 7.010,44, mantida, no mais, a sentença e  NEGADO 
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PROVIMENTO ao recurso de apelação da ré Decolar.Com, 
majorando os honorários advocatícios em favor do patrono da 
autora para R$ 2.000,00, por força do artigo 85, §11, do CPC.

Trata-se de recursos de apelação, interpostos para atacar a sentença 

(fls. 242 a 245), proferida na ação de indenização por danos morais, que CRISTINA 

TANCREDI ajuizou em face de DECOLAR.COM, ALITALIA COMPANHIA 

AEREA ITALIANA S.P.A. e SOCIÉTÉ AIR FRANCE – AIR FRANCE, que julgou 

parcialmente procedente o pedido, apenas para condenar a ré DECOLAR a restituir à 

autora, o valor de R$ 4.558,55, bem como a pagar indenização de R$ 15.000,00, a título de 

danos morais, tudo com acréscimo de correção monetária _ a contar do desembolso quanto 

ao valor a restituir e, desde o arbitramento, quanto ao dano moral _, e juros de mora de 1% 

ao  mês, desde a citação.

Pela sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, assim como a honorários advocatícios da parte autora e das demais 

corrés, fixados em R$ 1.000,00.

Houve embargos de declaração contra a sentença, manejados pela 

autora, que foram rejeitados (fls. 258).

Contra a r. Sentença, há recursos da ré Decolar (fls. 260 a 281) e da 

autora (fls. 284 a 299).

A ré-apelante suscita ilegitimidade passiva, sob alegação de que é 

mera intermediadora na reserva de hospedagens e na compra das passagens aéreas, não 

podendo ser responsabilizada pelos atos de gerência praticados pelos hotéis e companhias 

aéreas, e, no mérito, aduziu que, como intermediadora na aproximação dos interesses da 

autora com os corréus, cumpriu sua finalidade, não podendo ser responsabilizada pelo 

cancelamento no voo original, até porque a autora concordou com a cláusula contratual de 

exclusão de sua responsabilidade em caso de atraso/cancelamento/alteração de data ou 

horário de voo. Quanto ao dano moral, alega não estar configurado, mas, em caráter 

subsidiário, afirma que o valor é exorbitante, pelo que pretende sua redução, a fim de que 

não configure enriquecimento indevido da parte contrária.

Inconformada, a autora também apela, postulando: 1) a fixação do 

valor da indenização no total pleiteado, aduzindo que a sentença contém erro material ao 
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considerar que o pedido formulado foi de R$ 4.558,55, quando, na verdade, o valor dos 

prejuízos foi de  R$ 7.710,44; 2) a devolução em dobro do valor pago à Decolar por ter 

negociado com hotel com o qual não mantinha acordo, acrescentando-se o valor de R$ 

700,00 à condenação; 3) a responsabilização solidária das corrés, Alitália e Air France, 

tendo em vista que as passagens aéreas foram adquiridas de forma conjunta. 

O recurso da autora foi respondido pela Air France (fls. 305 a 310),  

pela Decolar (fls.323 a 336) e pela Alitália (fls. 345 a 352).

Contrarrazões à apelação da Decolar a fls. 311 a 322.

Devidamente intimadas as partes, não houve oposição quanto ao 

julgamento virtual do recurso (fls. 364/366/370).

É o relatório. 

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, 

ajuizada por CRISTINA TANCREDI em face de DECOLAR.COM, ALITALIA 

COMPANHIA AEREA ITALIANA S.P.A. e SOCIÉTÉ AIR FRANCE- AIR FRANCE,  

com o objetivo de ser indenizada dos prejuízos suportados pela ausência de reserva, em seu 

nome, do voo aéreo para a viagem do  Brasil a Berlim, e também do hotel escolhido no 

destino.

 Diz que adquiriu passagem aérea e reserva de hotel junto à ré 

Decolar, saindo de São Paulo a Berlim, via Alitália em 18/01/2015, e retornando de Berlim 

a São Paulo pela Air France, em 29/01/2015, mediante o pagamento de R$ 2.321,07, com 

estadia no Hotel Ivbergs, no valor de R$ 700,00 para dez diárias.

Não obstante todos os contatos com a ré Decolar para confirmar o 

embarque e a reserva de hotel, não conseguiu embarcar no dia agendado, sendo informada 

na ocasião, pela atendente da companhia Alitália, de que não havia reserva de passagem 

aérea em seu nome. 

Alega que foi maltratada pela funcionária da Alitália e precisou 

adquirir novas passagens, ao preço de R$ 4.558,55, tendo, então embarcado.

Ao chegar ao destino, não havia reserva alguma em seu nome no hotel 

Ivbergs, sendo que o atendente do hotel informou a ausência de qualquer convênio ou 

relação comercial com a Decolar. 

Em razão disso, teve que custear duas diárias, no valor de duzentos 

euros, vindo, ao depois, a se hospedar em casa de amiga, em Munique, pelo que gastou 
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EUR 500,54 euros para se locomover entre as cidades de Berlim e Munique.

Assim, pretende ser indenizada por todos os prejuízos materiais, no 

montante de R$ 8.410.44, incluindo a devolução em dobro pretendida quanto ao valor da 

reserva do hotel, e pelo dano moral, sugerindo a fixação em 30 salários mínimos vigentes à 

data do pagamento, além da fixação de sucumbência.

Invoca a responsabilidade das rés com fundamento no Código do 

Consumidor, alegando solidariedade, conforme o  art. 34 do aludido diploma.

Em contestação: 

1) A ré SOCIETÉ AIR FRANCE, fls. 78/88, pugnou pela 

improcedência da demanda, alegando que, em seu sistema, o retorno da autora estava em 

termos, de sorte que não haveria recusa da autora caso ela tivesse se apresentado no check-

in , razão pela qual postulou a improcedência da ação;

2) A ré ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. disse 

que não mantém parceria com a Decolar e, portanto, não pode ser responsabilizada pelo 

erro por ela cometido ao deixar de fazer a reserva em seu sistema. Atacou a pretensão da 

autora, postulando a improcedência.

3) A ré DECOLAR.COM deduziu preliminar de ilegitimidade passiva, 

sob alegação de que é mera intermediadora na reserva de hospedagens e na compra das 

passagens aéreas, não podendo ser responsabilizada pelos atos de gerência praticados pelos 

hotéis e companhias aéreas, e, no mérito, aduziu que, como intermediadora na aproximação 

dos interesses da autora com os corréus, cumpriu sua finalidade, não podendo ser 

responsabilizada pelo cancelamento no voo original, até porque a autora concordou com a 

cláusula contratual de exclusão de sua responsabilidade em caso de 

atraso/cancelamento/alteração de data ou horário de voo. Quanto ao dano moral, alega não 

estar configurado, mas, em caráter subsidiário, afirma que o valor é exorbitante, pelo que 

pretende sua redução, a fim de que não configure enriquecimento indevido da parte 

contrária.

O feito prosseguiu com a réplica, fls. 224 a  241, sobrevindo a 

sentença a fls. 242/245, em que apenas a ré Decolar foi condenada ao pagamento de 

indenização por danos materiais e morais à autora, nos seguintes termos:

"Diante do exposto, portanto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, apenas para condenar a ré DECOLAR a 
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restituir à autora o valor que totaliza R$ 4.558,55, atualizado desde a data do efetivo 

desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, bem como no 

pagamento de R$ 15.000,00, a título de compensação por danos morais, atualizada 

monetariamente a partir da data da prolação da sentença, com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da data da citação.

 Diante da sucumbência da ré, e ante o principio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios da 

parte autora e das demais corrés, que fixo em R$ 1.000,00, com base no art. 85, § 8°, do 

Código de Processo Civil."

Em seguida, a autora ajuizou embargos de declaração, para ver 

ampliada a condenação a título de danos materiais, mas os embargos foram rejeitados.

Exatamente contra esta r. sentença é que se insurge a ré Decolar e a 

autora.

A ré insiste na tese de defesa, enquanto que a autora postula a 

ampliação da indenização pelos danos materiais, nos termos do pedido, além de pretender a 

responsabilidade solidária de todas as rés.

Bem analisados os autos, apenas o recurso da autora comporta 

parcial provimento, a fim de que seja a ré Decolar condenada ao ressarcimento de todos 

os prejuízos, afastada a pretensão de devolução em dobro de valores.

Antes, porém, de fundamentar a parcial procedência do pleito da 

autora, convém que seja apreciada a pretensão de responsabilização solidária das rés 

quanto aos danos sofridos pela parte autora.

E, nesse mister, não há razão para a modificação da sentença.

É que todos os contatos da autora foram formalizados com a ré 

Decolar.com, não tendo sido apresentada prova documental no sentido de que aludida ré 

teria sido credenciada como intermediadora pelas companhias aéreas.

Nenhuma prova de parceria entre a ré Decolar.com e as companhias 

Alitália e Air France foi trazida aos autos, de modo a não ser possível atribuir às 

companhias aéreas a responsabilidade pelos atos ou omissões da Decolar.com.

Não havendo atuação da ré Decolar por conta e ordem das companhias 

aéreas e comprovado nos autos que todos os contatos da autora foram realizados 

exclusivamente com a Decolar, não há como responsabilizar as companhias aéreas pela 
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atuação da Decolar.

Ao que consta dos autos, o que, aliás, é afirmado pela própria autora, a 

Decolar deixou de efetuar a reserva do voo de destino da autora e também do hotel no 

destino, Berlim.

Então, nenhuma reserva constava junto à Alitália no dia agendado pela 

Decolar.

Em sendo assim, não pode a Companhia referida ser condenada a 

indenizar a autora, eis que não constava em seu sistema reserva alguma em favor da parte.

Relativamente à Air France, consta que a reserva foi feita, mas diante 

do problema com o voo de origem, a autora não se apresentou para a volta.

Claro que todo o transtorno só pode ser imputado à Decolar, já que 

com o problema na ida, a volta restou prejudicada, mas a Companhia Aérea Air France não 

pode ser responsabilizada por isso, seja porque não consta ter parceria com a Decolar, seja 

porque a autora teria embarcado acaso se apresentasse para tanto.

Então, a única responsável pelo ocorrido é a Decolar, que detém 

legitimidade porque foi contratada exatamente para efetuar, em nome da autora, as reservas 

solicitadas e, não obstante, deixou de fazê-lo.

O caso dos autos não diz respeito a cancelamento/atraso/alteração de 

data ou horário de voo, daí porque toda a defesa da ré Decolar é desconexa com a 

realidade. O caso é de simples omissão, eis que a ré Decolar.com foi contratada para a 

prestação de serviços, mas não os prestou.

Não existindo a reserva inicial, não há que se falar em 

cancelamento/atraso/alteração de data ou horário de voo, à evidência.

Neste ponto, destaco a sentença, que bem analisou a questão:

 De outro lado, a DECOLAR, embora tenha alegado ausência de 

culpa sobre cancelamento, atraso de voo, overbooking e alteração da 

data e horário de voos, o presente caso não trata de tais temas.

 Pelo contrário, a autora efetuara a compra de passagens aéreas e 

hotel, efetuou o pagamento, e quando fora utilizar, verificou, muito 

surpresa, pela inexistência de reservas em seu nome.

 Tendo a DECOLAR efetuado tais vendas, é patente a sua 
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responsabilidade sobre os fatos narrados.

A Decolar.com está submetida à responsabilidade objetiva do Código 

de Defesa do Consumidor, eis que enquadrada na condição de fornecedora de serviços, nos 

termos do que estabelece o artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, devendo 

responder objetivamente pelos prejuízos causados em decorrência de defeitos na prestação 

de seus serviços, nos moldes do artigo 14, do mesmo diploma legal.

 Mantendo-se apenas a responsabilização da ré Decolar, deve ser 

acolhida a pretensão da autora quanto à ampliação do valor de indenização pretendido, a 

fim de que todos os prejuízos sofridos pela autora sejam indenizados, os quais somam o 

valor de R$ 7.010,44 (passagens adquiridas no valor de R$ 4.558,55 + duas diárias de hotel 

no valor de R$ 700,00 + despesas com transporte para Munique no valor de R$ 1.751,89).

No que tange à pretensão de recebimento, em dobro, do valor pago 

pelas diárias de hotel, a pretensão não merece acolhida, tendo em vista que não há 

demonstração de que a ré tenha agido de má-fé, o que é exigido para a aplicação do 

disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, conjugado com 

o art. 940 do Código Civil. Assim, não tendo havido demonstração de má-fé (já que a boa-

fé é presumida e a má-fé deve ser demonstrada), a devolução se dará de forma simples. 

Por fim, o valor dos danos morais foi arbitrado a contento.

É tarefa árdua a fixação do valor da indenização por danos morais.

Na função ressarcitória, considera-se a pessoa da vítima do ato lesivo 

e a gravidade objetiva do dano que ela sofreu. Na função punitiva, ou de desestímulo do 

dano moral, os olhos se voltam para aquele que teria cometido a falta, de sorte que o valor 

indenizatório represente uma advertência, um sinal de que tal ato não deve tornar a ocorrer.

Vale dizer que é árdua a tarefa de se arbitrar o valor devido em dano 

moral, pois este deve ser de tal ordem que repare o mal causado a quem pede e, de certa 

forma, desestimulante à reincidência daquele que causou o dano. Isto é, o incentive a 

cumprir com o seu papel na sociedade, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa à 

parte lesada.

Assim, são recomendáveis equilíbrio e moderação, orientando-se 

pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, aliados à experiência e ao bom 

senso, aproximando-se ao máximo das peculiaridades de cada caso concreto.

E, de fato, é preciso levar em conta os critérios objetivos constantes 
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dos autos, sempre respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerados tais parâmetros, entendo que a fixação em Primeira 

Instância foi suficiente para compor os prejuízos causados à autora, inexistente motivo 

contundente a viabilizar a pretendida majoração.

Por fim, em atendimento ao estabelecido no artigo 85, §11, do Código 

de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor da parte 

autora, para R$ 2.000,00.

Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 

recurso de apelação da autora, para fixar indenização por danos materiais no valor 

de R$ 7.010,44, mantida, no mais, a sentença, e  NEGO PROVIMENTO ao recurso de 

apelação da ré Decolar.Com, majorando os honorários advocatícios em favor do patrono da 

autora para R$ 2.000,00, por força do artigo 85, §11, do CPC.

CRISTINA MEDINA MOGIONI

Relatora
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