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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1037194-24.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante 
FERNANDA DE NAZARETH CAMARANO, são apelados AZUL LINHAS 
AÉREAS BRASILEIRAS e DECOLAR. COM LTDA.

ACORDAM, em 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, 
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MATHEUS FONTES (Presidente) e ROBERTO MAC CRACKEN.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2018.

HÉLIO NOGUEIRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível  Digital 

Processo nº 1037194-24.2016.8.26.0562

Comarca: 11ª Vara Cível  Santos

Apelante: Fernanda de Nazareth Camarano

Apelada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Interessada: Decolar.com Ltda. 

Voto nº 11.786

Apelação Cível. Ação de rescisão contratual cumulada 

com anulação de cláusulas abusivas, com reembolso de 

valores e tutela de urgência/liminar para suspensão da 

validade do contrato até o deslinde do feito. Sentença de 

improcedência. Insurgência da autora. Vício de 

julgamento ultra petita. Tratamento de matéria não 

versada na petição inicial. Anulação parcial da decisão, 

com o consequente decote do excesso. Compra de 

passagens aéreas pela internet. Desistência 

superveniente da consumidora. Cancelamento após o 

“prazo de reflexão” do art. 49 do CDC. Cobrança 

abusiva quanto à multa e taxa de administração. Valor 

superior ao que fora pago pelas passagens para o 

cancelamento. Prática abusiva da ré, contrária à boa-fé 

contratual. Cobrança de multa que é possível, mas em 

percentual razoável. Deliberação normativa da 

Embratur nº 161/85. Diretrizes que servem de norte à 

fixação do percentual da multa em 25% do valor total 

pago. Sentença reformada. Sucumbência invertida. 

Recurso provido.
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Cuida-se de Apelação Cível que objetiva 

a reforma da respeitável sentença, que, em ação de rescisão 

contratual, cumulada com anulação de cláusulas abusivas, com 

reembolso de valores e tutela de urgência/liminar para 

suspensão da validade do contrato até o deslinde do feito, julgou 

improcedente o pedido inicial, com a condenação da autora no 

pagamento das despesas e custas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios da parte ré, fixados, por critério 

equitativo, em R$ 1.000,00, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

Inconformada, a autora recorre (fls. 

226/249). Alega, inicialmente, que a r. sentença, ora recorrida, 

não enfrentou as questões que aduzira, e tratou da 

improcedência do pedido com base em negativa de dano moral. 

Todavia, alega que não houve qualquer pedido de ressarcimento 

ou reconhecimento de dano moral nestes autos.

Aduz que a alegação da apelada Azul, 

acerca da impossibilidade de realização da inversão do ônus da 

prova, não merece prosperar.

Destaca que no caso em tela o valor total 

das passagens de ida e volta contratada foi de R$ 530,98, 

todavia seria necessário o desembolso da quantia de R$ 680,00 

(seiscentos e oitenta reais) para efetivar o cancelamento. 

Salienta, no mais, que o próprio Código 

Civil limita o valor da multa a ser cobrada do passageiro ao 

percentual máximo de 5% (cinco por cento) sobre a quantia a lhe 

ser restituída.
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Ressalta que não se está a reclamar a 

atuação do judiciário somente em face de cláusula de no show, 

mas da abusividade da cobrança de valor superior à passagem 

para o cancelamento, bem como à excessiva taxa administrativa, 

determinações estas que certamente usurpam as normas 

consumeristas.

Pugna pelo provimento do recurso e 

reforma da respeitável sentença, para determinar a rescisão 

contratual pela existência de cláusulas abusivas, materializadas 

na vedação/dificuldade de reembolso do Consumidor, e na 

aplicação de multas e taxas administrativas que alijem o 

consumidor de qualquer possibilidade de reembolso, anulando 

as referidas cláusulas, para, por fim, determinar o reembolso do 

valor pago, de R$ 530,98, descontada eventual multa, que 

também deverá ser fixada em percentagem do valor de 

reembolso por este Egrégio Tribunal, em observância aos 

parâmetros do artigo 51 do CDC, do § 3º do artigo 740 e do 

artigo 412, ambos do Código Civil. 

Subsidiariamente, pugna para que sejam 

reduzidos os honorários sucumbenciais determinados na 

Primeira Instância. Ou, ainda, subsidiariamente, determinar-lhe a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, prevista na Lei 

1060/50, conforme declaração já anexa à fl. 20.

A corré Azul, em contrarrazões, postula 

seja negado provimento ao recurso e mantida em sua íntegra a 

respeitável sentença.
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O recurso foi recebido no seu regular 

efeito. 

É o relatório.

Narra a inicial que a autora adquiriu, via 

internet, duas passagens de ida e volta de Campinas para 

Divinópolis/Minas Gerais, pagando o valor total de R$ 530,98, 

com partida prevista para 02.11.2016, e retorno para 05.12.2016 

(fls. 25/26).

Alega, ainda, que, em 28.11.2016 (03 

dias antes da viagem), realizou pedido de cancelamento das 

passagens junto à corré Decolar, sendo informada que, de 

acordo com a politica de cancelamento da empresa aérea, para 

efetivar o cancelamento teria que pagar a quantia de R$ 680,00 

a título de multa (fl. 27/28). 

A corré Decolar, em sua contestação, em 

síntese, alegou que a autora estava ciente de que haveria 

cobrança de multa pela companhia aérea pelo cancelamento, 

mas que a requerente não aceitou o cancelamento da reserva 

nos termos sugeridos, ocasionando o no show. No mais, alegou 

ser mera intermediadora da relação jurídica entre a requerente e 

a companhia aérea.

Já a apelada Azul, em sua defesa, 

informou que as passagens adquiridas pela autora eram de tarifa 

promocionale, portanto, para o cancelamento não há 
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possibilidade de reembolso, ficando o valor remanescente 

vinculado à reserva futura para compra de passagens, dentro do 

seu prazo de validade de um ano da emissão do bilhete original. 

Mas, como a autora não realizou o 

cancelamento das passagens, deixando que as mesmas 

entrassem em no show (não comparecimento), diz, ocasionou o 

desconto do valor de R$ 200,00, por trecho da passagem, o que 

seria mais oneroso que o valor dela. Desse modo, não houve 

devolução de valores, nem retenção de créditos na reserva (fl. 

159).

Consta dos autos que a corré Decolar e a 

autora realizaram acordo, o qual foi homologado à fl. 177, e  no 

qual a corré Decolar se comprometeu a pagar à autora a quantia 

de R$ 345,15 (fls. 125/126). 

Pois bem.

Feitas estas considerações, tem-se que a 

questão posta em julgamento refere-se, apenas, ao pedido de 

rescisão contratual cumulado com anulação de cláusulas 

abusivas e reembolso de valores pagos (fls. 16/18). 

No caso dos autos, tem razão a apelante 

ao alegar vício de julgamento ultra petita. 

De fato, a r. sentença versou sobre a não 

configuração de dever de indenizar das rés (“No que tange ao 

pleito de danos morais, não se vislumbra hipótese que 

demonstra que a autora tenha experimentado danos/transtornos 

que transcendessem ao mero dissabor ou causasse desonra aos 
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seus direitos de personalidade”  fl. 223), sem, contudo, que este 

aspecto tenha sido versado na petição inicial ou em sua emenda.

Em cenário assim, a solução que se 

impõe, e que melhor atende o princípio da instrumentalidade das 

formas, se a busca é pela efetividade processual, é o decote do 

excesso.

É o que ensina em doutrina Vallisney de 

Souza Oliveira (Nulidade da sentença e o princípio da 

congruência, Editora Saraiva, 2ª edição, p.285): 

“Quando uma decisão ultrapassa os 

limites do pedido, ela precisa ser invalidada, já que proferida com 

vício de procedimento (error in procedendo); mas a invalidação 

deve cingir-se à parte em que supera os limites do pedido. Deve-

se ver que uma decisão desse tipo pode ser, ideologicamente, 

cindida em, pelo menos, dois capítulos bem distintos: um que 

corresponde à integralidade do pedido do demandante, isto é, 

vai até o limite por ele estabelecido, e outro que supera esse 

limite, representando um plus. O primeiro capítulo deve ser 

preservado, porquanto adstrito aos limites objetivos do pedido, 

salvo se houver outro vício que o contamine; o segundo capítulo, 

e só ele, é que precisa ser expurgado da decisão, que será 

anulada, nessa parte”.

Portanto, declara-se a nulidade da r. 

sentença na parte em que tratou do aspecto excedente apontado 

acima, por vício de julgamento ultra petita.

Voltando à análise do mais, observo que 
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a apelante alega ter solicitado o cancelamento da sua reserva, 

sendo informada da necessidade do pagamento de uma multa 

no valor de R$ 680,00 para efetivar o cancelamento. 

Para comprovar suas alegações juntou os 

documentos de fls. 27/28, que apenas demonstram que ela 

verificou as condições de cancelamento oferecidas pela empresa 

aérea no dia 28.11.2016.

No entanto, a apelada Azul, em sua 

contestação, afirma que “a autora solicitou cancelamento, ao 

revés do alegado, 1 dia antes da viagem, as regras tarifárias 

para cancelamento das passagens são claras e, portanto, não há 

que se falar devolução integral do valor pago devidamente 

corrigido, conforme pretende a Autora” (fl. 154). 

Assim, restou incontroverso que as rés 

foram informadas da intenção da apelante de cancelar sua 

reserva, o que afasta a afirmação de no show. 

Igualmente, incontroverso que a apelante 

não aceitou as condições de cancelamento imposta pela 

apelada, por reputá-las abusivas, eis que teria que pagar a título 

de multa (R$ 680,00), valor superior ao que pagou para comprar 

as passagens (R$ 530,98) para conseguir cancelar sua reserva. 

No caso, a relação entre as partes é de 

consumo, e, portanto, de acordo com o art. 51, incisos IV, do 

CDC, são nulas de pleno direito, entre outras, “as cláusulas 

contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, 

abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 
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exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 

equidade”.

Segundo os incisos II e III do §1º do 

mesmo artigo, presume-se exagerada, entre outros casos, a 

vantagem que “restringe direitos ou obrigações fundamentais 

inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu 

objeto ou equilíbrio contratual” e “se mostra excessivamente 

onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e 

conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras 

circunstâncias peculiares ao caso”.

É esta, evidentemente, a situação 

observada nos autos.

A existência de bilhetes não 

reembolsáveis, totalmente (ou quase totalmente), importa para o 

consumidor a impossibilidade de real desistência do negócio, o 

que não pode ser admitido. Ao mesmo tempo, cria vantagem 

exagerada para a prestadora de serviços, em forma ilícita de 

obtenção de lucro, que acaba retendo o pagamento e, além 

disso, pode recolocar à venda os assentos, com a possibilidade 

de ser duplamente remunerada pelo mesmo serviço.

Enfim, nosso ordenamento jurídico de 

hoje, nas relações contratuais, independente de estar no centro 

do interesse uma relação de consumo ou não, no geral dos 

negócios jurídicos, não mais concebe haver a satisfação de uma 

só das partes, ou que tenha uma vantagem desmedida ou 

desproporcional com ônus da outra parte.
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A boa-fé e a finalidade social que devem 

prevalecer, já de antemão, coíbem e vedam textura contratual 

pela qual fique imanente, na potencialidade da desistência do 

negócio, uma penalização que importe para o consumidor a 

perda da totalidade do que pagou. 

Com efeito, mesmo que se trate de um 

modelo contratual tipicamente de consumo, não deixa de ter 

aplicação, afora o CDC, também o Código Civil, ante o diálogo 

das fontes com que se impõe ao intérprete considerar, e para 

não se afastar de ver se a parte fornecedora do serviço está 

imbuída de boa-fé, costurando seu vínculo contratual sem abuso 

de direito (art. 187 do CC/2002).

Esta figura normativa que o legislador 

trouxe para o Código Civil contém a finalidade de verificar se o 

agente do direito discutido não age nas situações excedendo, 

“manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou 

social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Segundo a doutrina: “A categoria do 

abuso do direito surgiu justamente no intuito de reprimir os atos 

que, embora praticados com estrita observância da lei, violavam 

o seu espírito” (Gustavo Tepedino, Código Civil Interpretado 

conforme a Constituição da República, Editora Renovar, p. 341). 

Sendo assim, em tese, impossível aceitar 

que ao consumidor fique imposto o não reembolso de uma 

passagem cujo intento de não utilização foi comunicado à 

companhia. Tal imposição faria tolhê-lo no seu direito de 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1037194-24.2016.8.26.0562 -Voto nº 11.786 11

arrependimento e asseguraria, ao mesmo tempo, uma vantagem 

exagerada e abusiva para a prestadora de serviço.

Tendo em vista tratar-se de relação de 

consumo, em face de normas administrativas que possam viger 

do âmbito da agência reguladora (ANAC) a respeito, estas 

derivam de atos normativos infralegais e não podem  se 

sobrepor ao Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor.

Dito isto, contudo, tendo passado o “prazo 

de reflexão” de sete dias previsto no artigo 49 do CDC, que 

possibilitaria a devolução integral dos valores, não significa que o 

consumidor tenha a faculdade de desistir do negócio a qualquer 

tempo e a seu bel-prazer, sem por isso sofrer qualquer sanção. 

Pois, este entendimento também não seria conforme o equilíbrio 

que deve marcar os contratos e nortear sua interpretação.

Daí ser possível, sim, a incidência de 

multa compensatória pela desistência para o caso em 

tratamento.  

De toda forma, na aplicação da multa, 

não se pode deixar de observar comedimento e razoabilidade, 

mostrando-se úteis os parâmetros recomendados na 

Deliberação Normativa nº 161/1985 da Embratur, regras às quais 

a jurisprudência deste E. Tribunal não raro recorre em casos 

semelhantes. Confira-se:

“Ação civil pública. Prestação de serviços. 

Contratação de pacote turístico. Cancelamento da viagem. 

Retenção de 30% a 100% do valor do pacote já pago. Cláusula 
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abusiva. Art. 51, incs. II e IV, e § 1.º, inc. II do CDC. Incidência da 

Deliberação Normativa n.º 161/85 da EMBRATUR. Necessidade 

de adequação dos contratos. Precedentes jurisprudenciais. 

Honorários advocatícios. Majoração indevida. Sentença mantida. 

Não se nega a possibilidade de imposição de cláusula penal nos 

contratos de compra e venda de pacotes turísticos em caso de 

cancelamento da viagem, dependendo da data em que 

manifestada a desistência, ou seja, quanto mais perto do 

embarque menor será o ressarcimento. Entretanto, impor 

aplicação de multa no percentual de 30% a 100% ao desistente 

sobre o valor do pacote se revela abusiva e exagerada, de forma 

a dar margem ao enriquecimento sem causa da agência de 

turismo pela cobrança total de um serviço que não foi prestado. 

Para que a penalidade imposta ao desistente seja superior aos 

percentuais previstos na deliberação normativa n.º 161/85, da 

EMBRATUR, imprescindível a comprovação dos gastos 

realizados pela agência de turismo, fato não verificado nos 

autos. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 

consideração ao trabalho e tempo desenvolvido pelo profissional. 

Recursos de apelação e adesivo desprovidos”. (Apelação Cível 

n.º 1025553-38.2014.8.26.0100, Des. Relator: Gilberto Leme, 35ª 

Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2017).

“Indenização. Dano material e moral. 

Valores cobrados pela empresa em decorrência de desistência 

de viagem. Sentença de parcial procedência, com condenação 

ao pagamento de danos materiais, englobando o valor 
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correspondente a 20% da passagem e honorários advocatícios 

contratuais. Irresignação da empresa aérea. Acolhimento parcial. 

Cobrança abusiva quanto à multa e taxa de administração. 

Aplicação da Deliberação Normativa nº 165/1985 da Embratur. 

Honorários advocatícios contratuais que não integram os danos 

materiais. Precedentes do STJ. Sentença reformada, nesta 

parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação nº 

0002169-58.2013.8.26.0404, Des. Relatora Silvia Maria Facchina 

Esposito Martinez, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 09/02/2017).

 “Ação civil pública. Contrato de prestação 

de serviços de turismo por via marítima. Previsão de multa pelo 

cancelamento do contrato de até 100%. Abusividade da cláusula 

contratual. Aplicação da Deliberação Normativa nº 181/85 da 

EMBRATUR que prevê percentuais de multa adequados para o 

equilíbrio contratual e que mais se aproximam dos princípios 

informadores do Código de Defesa do Consumidor. Recurso da 

autora parcialmente provido, prejudicado o recurso da ré”. 

(Apelação nº 9062858-70.2007.8.26.0000, E. 11ª Câmara de 

Direito Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 1.3.2012).

“Ação civil pública julgada improcedente. 

Cláusula penal abusiva. Reconhecimento de nulidade de 

cláusula penal que impõe ao consumidor multa de 50% do valor 

do contrato em caso de desistência. Cláusula abusiva e 

desproporcional inteligência dos artigos 6º, V, 39, V e 51 do 

CDC. Aplicação da Deliberação Normativa nº 161/85 da 

Embratur. Determinação de adequação dos contratos. Recurso 
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parcialmente provido”. (Apelação n. 0190000-41.2006.8.26.0100, 

E. 12ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Castro Figliolia, j. 

9.11.2011).

Com efeito, referido regulamento 

estabelece que, em caso de cancelamento do contrato por 

iniciativa do consumidor entre 30 e 21 dias antes do início da 

viagem, haverá a perda, em favor da agência de viagens, de 

20% sobre o preço pago. No caso de cancelamento a menos de 

21 dias antes do início da viagem, como na hipótese dos autos, 

poderá ser fixado percentual superior  ao acima referidos, desde 

que correspondentes a gastos efetivamente comprovados pela 

agência, efetuados em decorrência da desistência do usuário. 

Embora a Deliberação não faça referência à parte aérea, quanto 

ao valor que poderá ser retido, parece razoável, na falta de 

norma específica, aplicá-la por analogia ao caso. 

Sendo assim, no tocante às passagens 

adquiridas, razoável a retenção de 25% do valor pago, a título de 

multa, tendo em vista que a apelada teve um prazo curto de 3 

dias para promover nova venda dos bilhetes.

Dessa forma, se as passagens foram 

adquiridas pelo valor de R$ 530,98 (fls. 25/26), poderia a apelada 

reter a título de multa 25% do valor pago, o que corresponde à 

quantia de R$ 132,75.

Por conseguinte, é devida a restituição à 

apelante do valor de R$ 398,23. 

Todavia, tendo em vista que as rés 
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respondem solidariamente, não se pode ignorar que a apelante 

já recebera a quantia de R$ 345,15 em razão do acordo feito 

com a empresa Decolar (fls. 125/126, 177 e 180). Logo, é devido 

o saldo de R$ 53,08. 

À vista destas considerações, deve ser 

reformada a r. sentença nos termos acima expostos, julgando 

procedentes os pedidos da autora, para reconhecer a 

abusividade da cláusula que impôs à autora uma multa de 60% 

sobre o valor da tarifa paga, além da taxa de cancelamento de 

R$ 150,00 por passageiro e trecho, bem como para condenar a 

ré Azul a pagar em favor da autora, a título de danos materiais a 

quantia de R$ 53,08, a ser corrigida monetariamente pela tabela 

prática do Tribunal de Justiça e acrescida de juros de mora 

legais desde a data do cancelamento da viagem (28.11.2016).

Ante o exposto, por meu voto, dá-se 

provimento ao recurso nos termos da fundamentação acima, 

impondo à ré o ônus da sucumbência, invertida a verba 

honorária, que passa ser de responsabilidade da ré, na 

estipulação constante da r. sentença.

Hélio Nogueira

Relator


		2018-02-09T18:30:39+0000
	Not specified




