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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1015529-86.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante 
DECOLAR.COM LTDA, são apelados CLÓVIS HENRIQUE FRANÇA, BÁRBARA 
ELISA PRECINOTTO FRANÇA e MARIA CESIRA PRECINOTTO FRANÇA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32ª 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 LUIS FERNANDO 
NISHI (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2018.

Ruy Coppola
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelante: DECOLAR.COM LTDA

Apelados: Clóvis Henrique França e outros

Comarca: Ribeirão Preto  10ª Vara Cível

Relator: Ruy Coppola

Voto nº 38.391

EMENTA

Ação de indenização por danos materiais e morais. Emissão 

de bilhete aéreo com erro de grafia. Ré que embora se 

comprometesse a corrigir o erro não o fez em tempo hábil. 

Alegação de ilegitimidade passiva afastada. Ao colocar no 

mercado o serviço de intermediação para a aquisição de 

passagens aéreas e reservas em hotéis, a ré-apelante fica 

sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, 

assim sendo, responde solidariamente diante do consumidor, 

uma vez que passou a integrar a cadeia produtiva, com 

responsabilidade objetiva, nos termos dos artigos 3º, 7º, 

parágrafo único, 14 e 25, §1º, todos da Lei nº 8.078/90. Danos 

materiais devidamente comprovados. Dano moral ocorrente 

na hipótese, desbordando do mero descumprimento 

contratual. Indenização por dano moral que  deve ser fixada 

após análise dos vários fatores existentes no caso concreto, 

principalmente atentando-se à intensidade do dano causado, 

ao grau de culpa e ao poder aquisitivo do responsável e da 

vítima, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento 

ilícito para o autor. Redução do valor arbitrado pela sentença. 

Honorários corretamente fixados, não demandando redução. 

Apelo da ré parcialmente provido.

Vistos,

Trata-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais, promovida pelos apelados em face da apelante 
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que, pela r. sentença proferida a fls. 120/126, cujo relatório se adota, 

foi julgada procedente para: 1) condenar a ré ao pagamento de 

indenização por danos materiais, no valor de R$4.759,20, com 

correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao 

mês, a contar da citação; 2) condenar a ré ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, corrigido 

monetariamente a partir da data da sentença até a data do efetivo 

pagamento e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação. A ré foi condenada ao pagamento das custas e 

honorários de 10% sobre o valor da condenação. 

Apela a ré (fls. 129/147), alegando, em resumo, 

que: a Recorrente não exerce nenhum ato de gerência sobre as 

cobranças das reservas feitas pelos Recorridos, as quais são 

realizadas exclusivamente pelos fornecedores, razão pela qual é 

manifesta a sua ilegitimidade passiva para figurar na lide; sua relação 

jurídico-negocial com os Recorridos encerrou-se quando da 

efetivação da compra dos serviços oferecidos pelos fornecedores; não 

obstante tenha a Recorrente realizado a intermediação entre os 

Recorridos e as empresas prestadoras de serviços, é evidente que os 

documentos acostados aos autos associada à argumentação 

apresentada indicam que nenhuma responsabilidade teve a 

Recorrente sobre os fatos causadores dos danos apontados, não 

podendo arcar com qualquer tipo de condenação, principalmente no 

que tange à percepção indenizatória por danos materiais e morais; é 

mera intermediária da relação jurídica entre os recorridos e as 

empresas fornecedoras dos serviços; assim que o Recorrido 

encaminhou a documentação necessária; a solicitação de correção de 
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nome foi encaminhada à companhia aérea, responsável pela 

modificação dos bilhetes; destaca-se, que no Termo citado acima, 

está claramente descrito que, ao realizar a compra, deve haver a 

máxima atenção no preenchimento dos dados pessoais, uma vez que 

é dever do cliente;  a reserva foi feita pela internet, assim, verificamos 

que o erro relativo ao nome da Recorrida se deu por culpa exclusiva 

dos mesmos, visto que para a finalizarem a reserva os dados devem 

ser preenchidos de maneira correta e completa; especificamente, foi 

necessário que os Recorridos entrassem na página da Recorrente 

Decolar e preenchessem os seus dados pessoais e escolhessem os 

detalhes dos voos, como dia, horário, destino etc. Portanto, trata-se 

de evidente culpa exclusiva do próprio consumidor, o qual esta 

Recorrente não pode e não deve ser responsabilizada; se os 

Recorridos inserirem dados incorretos (nome, datas, horário, destino, 

quantidade de bilhetes, etc.) no site desta Recorrente, por óbvio que a 

confirmação de compra, bem como o voucher serão 

consequentemente emitidos de forma incorreta; não cometeu nenhum 

ilícito; não há prova de dano material; o fato não configura dano moral 

indenizável; nenhuma demonstração de abalo ou mácula às suas 

imagens ou reputações perante terceiros foram realizadas, as quais, 

realmente, decorressem da prática ou da omissão de algum ato por 

esta Recorrente Decolar; o valor da condenação pelo dano moral é 

excessivo; os honorários devem observar o valor pretendido na inicial 

e o valor da condenação.

Recurso respondido.

Preparo anotado.

É o Relatório.
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Os autores adquiriram pacotes de viagem para o 

exterior por intermédio da ré.

Um dos bilhetes aéreo foi emitido com erro de grafia 

no nome e pediu-se correção.

A correção não foi feita a tempo o que obrigou os 

autores a adquirirem novos serviços para a viagem.

A ré diz que é parte ilegítima para a demanda, pois 

mera intermediária entre os autores e as fornecedoras.

Mas a alegação não vinga.

Independentemente de terem os autores adquirido 

um pacote turístico completo, ou apenas a compra isolada de 

passagens aéreas e reservas de hotel, o certo é que a contratação de 

tais produtos foi procedida na página de internet da corré Decolar.com 

que, por isso mesmo, é responsável solidariamente por eventuais 

prejuízos advindos da má prestação dos serviços, já que se trata de 

relação de consumo.

Note-se que eventual responsabilização entre as 

empresas que compõem a cadeia de prestação dos serviços 

contratados deve ser objeto de discussão entre elas, não podendo ser 

arguidas perante o consumidor que, de alguma maneira, foi lesado em 

razão da má prestação desses serviços.

Isso porque, ao colocar no mercado o serviço de 

intermediação para a aquisição de passagens aéreas e reservas em 

hotéis, a ré-apelante fica sujeita aos ditames do Código de Defesa do 

Consumidor e, assim sendo, responde solidariamente diante do 

consumidor, uma vez que passou a integrar a cadeia produtiva, com 
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responsabilidade objetiva, nos termos dos artigos 3º, 7º, parágrafo 

único, 14 e 25, §1º, todos da Lei nº 8.078/90.

A respeito dessa condição leia-se o que escreve 

Rizzatto Nunes: 

“Se a pessoa que causou o dano pertencer ao ciclo de produção do 

serviço - porque serviço também tem seu ciclo de produção -, executado pelo 

prestador responsável, tal como seu empregado, seu preposto ou seu representante 

autônomo, ele continua respondendo. Essa hipótese, a par de passível de ser 

estabelecida por interpretação do sistema de responsabilidade estatuída, tem, 

conforme já observamos, correspondência na regra do art. 34 ('O fornecedor do 

produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou 

representantes autônomos'), bem como naquelas outras também já apontadas no 

parágrafo único do art. 7º. E nos parágrafos 1º. e 2º, do art. 25.

Assim, repita-se, o prestador do serviço só não responde se o acidente for 

causado por terceiro autêntico. Assim, no caso da queda do avião, a exclusão por 

culpa do terceiro se daria, por exemplo, se o avião fosse derrubado por um foguete e 

não porque o motor sofreu pane” (in “Comentários do Código de Defesa 

do Consumidor”, Ed. Saraiva, 2000, pág. 196/197).

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, 

já deixou assentado que:

“A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que 

participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder 

solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de 

fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação” (REsp 

1058221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, j. 

04/10/2011, DJe 14/10/2011).

Além disso, existe prova documental no sentido de 
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comprovar a efetiva atuação da ré na questão de correção do erro de 

grafia apontado. Pouco importa que o erro inicial tenha partido dos 

autores. Importa sim que esse erro foi comunicado em tempo hábil à 

ré, que comprometeu-se com a correção, não o fazendo em tempo, 

gerando, daí, o dano material e moral indenizável.

Aliás, o culto Juiz colacionou na lúcida sentença 

proferida, Acórdão deste Tribunal de Justiça a respeito do mesmo 

tema em discussão nestes autos.

Com relação aos danos materiais o douto 

magistrado justificou de maneira convincente a ocorrência dos danos 

materiais:

“De fato, os autores comprovaram com os documentos de fls. 43/53 os 

danos materiais sofridos com a compra de novas passagens de outra empresa, taxas 

de serviços aeroportuários e alojamento em Buenos Aires. Dessa forma, o pedido de 

indenização por danos materiais merece prosperar.” (fls. 124).

Quando aos danos morais, evidente sua ocorrência 

na hipótese.

Houve frustração da expectativa, causando aflição 

indevida aos autores, pela possibilidade de não realização da viagem 

já agendada e paga.

Não houve na hipótese mero descumprimento 

contratual, mas ato causador de dano moral indenizável.

Já com relação ao valor da condenação, peço vênia 

ao culto Juiz para entende-lo como excessivo.

Quanto à indenização pelos danos morais, o 

eminente Desembargador Antonio Rigolin, da 31ª Câmara deste 

Tribunal, já deixou anotado que "a indenização pela reparação do dano moral 
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deve ser fixada em valor que permita propiciar uma compensação razoável à vítima, a 

guardar conformidade com o grau da culpa e a influenciar no ânimo do ofensor, de 

modo a não repetir a conduta. Reconhecida a ocorrência da devida 

proporcionalidade, deve prevalecer o critério adotado pela sentença" (Ap. c/ 

Rev. 589.890-00/1).

Ou seja, deve existir proporção entre a lesão e o 

valor da reparação.

Como dito pelo eminente Desembargador Orlando 

Pistoresi, quando integrava a Colenda 4ª Câmara de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça:

"Com efeito, 'O dano moral, se não é verdadeiramente, dano 

suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente' 

(Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, T. 54,5.536, no. 1, p.61). 'O 

importante é a par do princípio da reparabilidade, admitir o da indenizabilidade, para 

que, como assinalam os autores, não fique a lesão moral sem recomposição, nem 

impune aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que seriam de perpetuação 

de desequilíbrios sócio-jurídicos' (R. Limongi França, Reparação do Dano Moral, in 

RT 631/135).

Por outro lado, 'Resta para a Justiça, a penosa tarefa de dosar 

a indenização, porquanto haverá de ser feita em dinheiro, para compensar uma lesão 

que, por sua própria natureza, não se mede pelos padrões monetários'.

'O problema haverá de ser solucionado dentro do princípio do 

prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades 

de cada caso, principalmente em função do nível socio-econômico dos litigantes e da 

maior ou menor gravidade da lesão' (Humberto Theodoro Junior, Alguns Impactos da 

Nova Ordem Constitucional sobre o Direito Civil, in RT 662/9)" (Ap. c/ Rev. nº 

263.455-1/9).
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Deste modo, conclui-se que a indenização deve ser 

fixada após análise dos vários fatores existentes no caso concreto, 

principalmente atentando-se à intensidade do dano causado, ao grau 

de culpa e ao poder aquisitivo do responsável e da vítima, sem, no 

entanto, constituir fonte de enriquecimento ilícito para o autor.

No caso em comento, consta-se que o valor da 

condenação pelo dano moral superou aquele relativo ao próprio dano 

material. 

Assim sendo, tendo em vista as peculiaridades 

acima elencadas, bem como os parâmetros utilizados por este 

Egrégio Tribunal de Justiça para casos semelhantes, afigura-se 

razoável a fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00, 

valor que se mostra apto a cumprir o caráter reparatório e pedagógico 

da condenação, sem ensejar o indesejado enriquecimento ilícito.

Os consectários da condenação pelo dano moral 

ficam mantidos como impostos na sentença.

A verba honorária foi arbitrada corretamente na 

sentença, atentando-se ao novo CPC, e o percentual fixado incide, 

como determinado, sobre o valor da condenação, sendo que em sede 

recursal não haverá acréscimo pelo acolhimento parcial do apelo da 

ré.

Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO 

EM PARTE ao recurso da ré.

RUY COPPOLA

RELATOR
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