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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1006570-21.2016.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante NELSON 
CAETANO (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 em 
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MAIA DA ROCHA 
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.

São Paulo, 7 de fevereiro de 2018.

Virgilio de Oliveira Junior
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO 39128 

Apelação Nº:  1006570-21.2016.8.26.0132

COMARCA: Catanduva

Apelante: Nelson Caetano 

Apelados: Azul Linhas Aéreas Brasileiras e Decolar.com Ltda

Ação de indenização. Dano moral e dano material. 
Impossibilidade de embarque em voo agendado. Internação 
para procedimento cirúrgico. Sentença de improcedência. 
Apelação. Cerceamento de defesa afastado. Mérito. Neta do 
autor que foi impedida de embarcar em razão de 
procedimento cirúrgico emergencial. Comunicação prévia 
acerca da impossibilidade da passageira realizar a viagem. 
Inteligência do art. 740, CC. Admite-se a restituição do valor 
da passagem diante da comunicação prévia do cancelamento, 
em tempo hábil. Rés que não comprovaram a ausência de 
cancelamento ou a falta de tempo hábil. Ônus probatório que 
cabia às empresas rés, na forma do artigo 373, inciso II, do 
CPC. Reembolso devido, nos termos indicados na inicial, com 
desconto de 10%. Mero reembolso. Restituição simples. 
Ausência de hipótese de repetição do indébito ou da sanção de 
devolução em dobro. Danos morais não verificados. Mero 
aborrecimento. Sentença reformada em parte. Sucumbência 
recíproca. Recurso parcialmente provido.

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

ajuizada por Nelson Caetano em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras e 

Decolar.com Ltda.. Alega o autor que comprou passagem aérea para que sua 

neta viajasse de Sinop/MT a São José do Rio Preto/SP. Narra que um dia antes 

do embarque a passageira foi submetida à intervenção cirúrgica em caráter 

emergencial, decorrente de apendicite aguda, o que a impossibilitou de realizar a 

viagem, no dia seguinte. Sustenta que tentou realizar o reagendamento da 
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passagem, entretanto, foi informado da cobrança de multa pelas requeridas no 

valor de R$ 600,00 e R$ 2.000,00, respectivamente. Alega que teve de comprar 

novo bilhete aéreo para sua neta viajar. Ajuizou a presente ação, buscando a 

restituição em dobro do valor pago pela passagem aérea e os danos morais. A r. 

sentença julgou improcedente a demanda, considerando a ausência de 

cancelamento prévio da passagem e a ausência de danos morais [fls. 199/202]. 

Inconformado, apelou o autor. Em preliminar, sustenta a ocorrência de 

cerceamento de defesa. No mérito, repisa as teses da inicial, requerendo a 

restituição do valor da passagem, em dobro, e a indenização por danos morais. 

Recurso processado em seguida

É o relatório.

O recurso é provido em parte. Adiante os fundamentos.

Inicialmente, afasta-se a alegação do cerceamento de defesa por 

não se oportunizar ao apelante a instrução processual que desejava. É que as 

provas pelas quais se bate são absolutamente irrelevantes ao julgamento do feito, 

sendo desnecessária a dilação probatória para a oitiva da testemunha, uma vez 

que a resolução do caso se deu a partir dos documentos acostados aos autos.

O mérito do feito é solucionado de tal sorte que as provas que 

eventualmente fossem produzidas não poderiam, de maneira alguma, alterar o 

seu desfecho. 

Neste sentido, entende o STJ 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, 
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o entendimento esposado pelo Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto probatório 

carreado aos autos” [STJ. Resp. nº. 103.7819/MT, Terceira Turma, rel. Min. 

Massami Uyeda, 23.02.10, DJ 10.03.10].

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos que o autor comprou  bilhete 

aéreo para que sua neta embarcasse na cidade de Sinop/MT, com destino a São 

José do Rio Preto/SP, no dia 31 de março de 2016.

Contudo, a passageira ficou impossibilitada de realizar a viagem, 

em razão de internação para procedimento cirúrgico, em razão de apendicite 

aguda, conforme os atestados de fls. 29/30.

Os documentos médicos indicam que os procedimentos 

médicos se iniciaram no dia 29 de março de 2016 [fls. 29/30].

De outro lado, os e-mails de fls. 32/36 comprovam que os 

responsáveis pela passageira entraram em contato com as rés, no dia 30 de 

março de 2016, a fim de comunicar a impossibilidade da viagem e buscar o 

reembolso do bilhete.

A comunicação, relacionada ao pedido nº SU-262506, foi 

inclusive respondida pela ré Decolar, no dia 30 de março, nos seguintes termos: 

“Entramos em contato com a cia aérea e falamos com agente Michele  

protocolo 201675147801, a mesma nos informou que não será possível a isenção mediante o 

laudo encaminhado.

A cia aérea só realiza o reembolso integral em casos de doença infecto 

contagiosa. 

Para qualquer procedimento será aplicado as penalidades determinadas pela 

cia aérea” [fls. 36]. 
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Sobre o assunto, dispõe o artigo 740 do Código Civil “O 

passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe 

devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em 

tempo de ser renegociada”.

No caso, o autor comprovou que entrou em contato com as 

empresas rés, informando da impossibilidade da passageira realizar a viagem e 

encaminhando laudos médicos, um dia antes do voo.

Diante disso, caberia às requeridas a prova de que o 

cancelamento não foi realizado ou então de que não foi realizado com tempo 

hábil da passagem ser renegociada.

Contudo, nada comprovaram nesse sentido, deixando as rés de 

se desincumbir do ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Assim, diante da comprovação de que o autor comunicou à ré 

acerca da internação emergencial da passageira antes do voo, tem-se por devido 

o reembolso do valor do bilhete, nos termos indicados na inicial, isto é, com o 

desconto de 10%, conforme o artigo 7º, §1º da Portaria 676/GC-5/2000 da 

ANAC [fls. 20].

No caso, não há que se falar em devolução em dobro, pois não 

se trata de repetição do indébito, mas mero reembolso do valor pago pela 

passagem aérea cancelada.

Ademais, não houve cobrança de quantia indevida e tampouco 

se comprovou a má-fé das requeridas, o que afasta definitivamente a incidência 

da sanção da devolução em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 

do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação aos danos morais, o recurso não prospera. 
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Isso porque não se verificaram no caso uma afronta a direito da 

personalidade do autor ou danos/transtornos que transcendessem o mero 

dissabor. O ocorrido não passou de mero aborrecimento, inapto a ensejar o 

dever de reparação.

Assim, reforma-se em parte a r.sentença de Primeiro grau, para 

condenar as rés, solidariamente, à restituição ao autor do valor de R$ 803,99.

A correção monetária incide desde a data do pedido de 

cancelamento da passagem, 30 de março de 2016, e os juros de mora de 1% ao 

mês desde contar da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, 

nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Procedente em parte a demanda, arcarão as partes igualmente 

com as despesas do processo, bem como pelos honorários advocatícios fixados 

em 15% do valor atualizado da causa, vedada a compensação, nos termos do 

artigo 85, parágrafos 2º e 11º, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, parágrafo 3, do referido diploma legal.

Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

Na hipótese de interposição ou oposição de recursos contra esta 

decisão, ficam as partes intimadas, a partir da publicação, a se manifestarem 

expressamente, na petição de interposição ou razões recursais, se se opõem à 

forma de julgamento virtual, nos termos do art. 1º da Resolução 549/2011, do 

Órgão Especial deste Tribunal, publicada no DJe de 25 de agosto de 2011 e em 

vigor desde 26 de setembro de 2011.

 

Desembargador Virgilio de Oliveira Junior

      Relator

Assinatura Eletrônica
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