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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 
nº 1024715-93.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, 
em que é apelante DECOLAR. COM LTDA, é apelada ANGELA 
CRISTINA CATTOZATTO FORTUNATO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da  13ª Câmara 
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores HERALDO DE OLIVEIRA (Presidente) e 
FRANCISCO GIAQUINTO.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2018.

Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 25454
APEL.Nº: 1024715-93.2017.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.:   DECOLAR.COM LTDA.
APDA.:   ANGELA CRISTINA CATTOZATTO FORTUNATO

APELAÇÃO - AGÊNCIA DE VIAGENS  VOO INEXISTENTE - 
Pretensão de que seja reconhecida a ilegitimidade e irresponsabilidade 
da ré pelos danos experimentados pela autora - Descabimento  
Atribuído defeito à prestação de serviço pela ré, evidente a sua 
legitimidade para ocupar o polo passivo da relação processual - Defeito 
na prestação do serviço, uma vez que a ré teria vendido passagem de 
voo inexistente  Responsabilidade da ré de arcar com os gastos 
relativos ao cancelamento de reservas de hotéis, aluguel de carro e 
passagem aérea  Defeito na prestação de serviço que enseja a 
ocorrência de dano moral indenizável  Situação que extrapola ao mero 
aborrecimento - Indenização mantida em R$15.000,00 - RECURSO 
DESPROVIDO.

Irresignada com o teor da respeitável 

sentença de fls. 113-116, que julgou procedentes pedidos 

de indenização por danos materiais e moral, deduzidos em 

ação proposta por Angela Cristina Cattozatto Fortunato, 

apela a ré, Decolar.com Ltda. (fls. 121-141).

Suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade 

passiva, pois atua como intermediadora entre 

consumidores e fornecedores, sem realizar a gerência das 

reservas, o que incumbe exclusivamente às companhias 

aéreas.

Pede, assim, a extinção do processo sem 

julgamento do mérito, em razão da sua ilegitimidade 

passiva.

No mérito, sustenta que não pode ser 

responsabilizada pelo ocorrido com a autora, pois o 
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trecho comprado foi cancelado arbitrária e 

unilateralmente pela companhia aérea, a quem, portanto, 

caberia exclusivamente a responsabilidade por estornos e 

reembolsos.

Afirma que não houve prova do prejuízo 

material, nem do sofrimento psicológico experimentado 

pela autora, razão pela qual as indenizações fixadas em 

primeiro grau devem ser afastadas.

Subsidiariamente, pretende seja o valor da 

indenização por dano moral reduzido.

Contrarrazões às fls. 176-197.

Recurso bem processado.

É o relatório.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela ré, uma vez que a autora alega a 

ocorrência de defeito na prestação de serviços pela 

Decolar.com, que teria lhe vendido passagem aérea para 

voo inexistente.

A ré, diferentemente do que pretende fazer 

crer, não atua simplesmente como intermediadora entre 

fornecedores e consumidores, afastando-se a sua 

atividade daquela desempenhada pelos corretores e 

disciplinada a partir do artigo 722 do Código Civil.

Cuida-se de atividade típica de agência de 

turismo, conforme disposto no artigo 27 da lei nº 

11.771/08 (caput e §3º), que dispõe sobre a Política 

Nacional de Turismo.

A ré, portanto, deve ser considerada como 

fornecedora, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa 
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do Consumidor, aplicando-se ao caso todas as normas 

protetivas nele previstas.

E, no caso em exame, a autora aponta a 

existência de defeito na prestação de serviço feita pela 

ré, que teria oferecido passagem aérea de voo 

inexistente, referente ao trecho de Bari para Atenas, 

ficando evidente a sua legitimidade para ocupar o polo 

passivo da presente demanda.

No mérito, o recurso não comporta 

provimento.

De fato, deve ser reconhecida a 

responsabilidade objetiva da ré, conforme previsão 

contida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e 

em garantia ao princípio consumerista da segurança.

Assim, deve a ré responder, 

“independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços”; cuja 

ocorrência, no caso, está demonstrada.

Narrou a autora que, ao organizar com seu 

marido viagem com destino a Roma, Bari, Atenas e 

Santorini, comprou passagens aéreas, reservou hotéis e 

alugou automóvel junto à ré.

Todavia, alegou que foi surpreendida ao 

descobrir, já no aeroporto de Bari, que seu voo para 

Atenas não existia, bem como que não havia outro voo 

compatível com o roteiro do casal.

Assim, teria tido prejuízos com o 

cancelamento dos hotéis, do aluguel de carro e da 

passagem aérea do trecho Atenas-Santorini.
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A ré, por sua vez, limitou-se a alegar 

ausência de responsabilidade, pelo fato de ter sido mera 

“intermediadora” na compra de passagens, reserva de 

hotéis e aluguel de carro, focando sua defesa na 

ausência de legitimidade e na imputação de 

responsabilidade à companhia aérea.

Ademais, pouco se preocupou em esclarecer o 

que teria ocorrido com o voo comprado pela autora, de 

Bari a Atenas, nem justificado o motivo para o seu 

suposto cancelamento. 

Deve, assim, ser reconhecido defeito na 

prestação de serviço pela ré, a quem cabe reparar os 

danos causados aos consumidores (CDC, art. 14).

A autora e seu marido foram obrigados a 

cancelar as suas reservas nas cidades de Santorini (fls. 

35 e 38) e Atenas (fls. 36 e 38) e o aluguel de 

automóvel na cidade de Atenas (fls. 32-34 e 38), uma vez 

que sequer conseguiram desembarcar em tais cidades.

Dessa forma, não há como deixar de 

reconhecer o nexo de causalidade entre o cancelamento da 

passagem da autora (defeito na prestação do serviço) e a 

necessidade de cancelamento das mencionadas reservas, 

estando evidente a responsabilidade da ré de reembolsar 

a autora pelos valores gastos, que não puderam ser 

aproveitados, de modo que deve ser mantida a condenação 

ao pagamento da indenização por dano material.

Quanto ao dano moral, a autora e seu marido 

se encontravam em um país estranho quando foram 

surpreendidos pela inexistência do voo adquirido e 

submetidos a uma situação de estresse e preocupação, sem 
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encontrar alternativa para o seu problema.

Ademais, a autora planejava há meses viagem 

romântica com seu marido, tendo organizado todos os 

detalhes para que pudessem aproveitar ao máximo a 

experiência de conhecer um país estrangeiro, sendo, 

portanto, completamente compreensível a expectativa 

depositada no evento e sua posterior frustração ao 

perceber que seu roteiro não poderia ser realizado.

Desse modo, tem-se que o episódio vivenciado 

pela autora extrapola ao mero aborrecimento decorrente 

da vida em sociedade, gerando dano moral, que deve ser 

indenizado.

O dano moral é aquele experimentado na alma, 

no espírito, atingindo valores morais como, por exemplo, 

a honra, a paz, a tranquilidade, a reputação, etc., e 

nele não há reparação de prejuízo, mas uma compensação 

pelo sofrimento experimentado pelo indivíduo, sendo 

certo que, para a sua configuração, “não há necessidade 

que se comprove intensa dor física: o desconforto 

anormal, que ocasiona transtornos à vida do indivíduo, 

por vezes, configura um dano indenizável, como, por 

exemplo, o atraso ou cancelamento de um vôo ou um título 

de crédito indevidamente protestado” (Sílvio de Salvo 

Venosa, Direito Civil, 5ª ed., São Paulo, Ed. Atlas, 

2005, vol. II, p. 365, destaques nossos).

A esse respeito, confira-se o precedente 

abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OVERBOOKING. 
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES.  
DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. REEXAME MATÉRIA FÁTICA. 
INVIABILIDADE. SÚMULA 07/STJ. INCIDÊNCIA. VALOR.
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REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO 
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
1. O dano moral decorrente de atraso de voo 
prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de 
seu causador opera-se in re ipsa, por força do 
simples fato da sua violação em virtude do 
desconforto, da aflição e dos transtornos suportados 
pelo passageiro. (REsp 299.532/SP, Rel. Ministro 
HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009) 2. A 
reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam 
o acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, 
segundo o enunciado nº 7 da Súmula do Superior 
Tribunal de Justiça.
(...)”.
(AgRg no Ag 1410645/BA, Terceira Turma, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 25.10.11, sem 
destaques no original)

A situação aqui descrita assemelha-se muito 

àquelas em que há atraso ou cancelamento de voo, pois as 

consequências para os passageiros foram as mesmas; ou 

seja, em razão dos defeitos na prestação do serviço já 

acima mencionados, a consumidora não pôde realizar a 

viagem como inicialmente programado, deixando de 

conhecer belas cidades turísticas.

No que concerne ao valor da reparação 

pecuniária, vale lembrar seu “(...) duplo caráter: 

compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. O 

caráter punitivo é puramente reflexo, ou indireto: o 

causador do dano sofrerá um desfalque patrimonial que 

poderá desestimular a reiteração da conduta lesiva. Mas 

a finalidade precípua da indenização não é punir o 

responsável, mas recompor o patrimônio do lesado, no 

caso de dano material, e servir de compensação, na 

hipótese de dano moral” (Carlos Roberto Gonçalves, 

“Responsabilidade Civil”, 9ª ed., São Paulo, Ed. 

Saraiva, 2005, p. 591).
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Embora a lei não traga parâmetros que possam 

ser utilizados na fixação do valor, a indenização a ser 

paga deve ser fixada em termos razoáveis, para que não 

se constitua em enriquecimento indevido da parte 

indenizada, nem avilte o sofrimento por ela suportado.

Dessa forma, o valor de R$15.000,00 mostra-

se razoável, suficiente e compatível com o patamar 

adotado por esta Colenda 13ª Câmara em vários outros 

casos análogos já julgados, não comportando redução 

alguma.

Por fim, quanto à distribuição das despesas 

decorrentes da sucumbência, o recurso da ré também não 

comporta provimento.

Deve ser mantida a sua condenação de arcar 

integralmente com as custas e honorários advocatícios, 

verificando-se uma sucumbência mínima por parte dos 

autores, os quais tiveram seus direitos reconhecidos 

quase que integralmente (CPC, artigo 86, parágrafo 

único).

Diante de todo o exposto, nega-se provimento 

ao recurso; desprovido o recurso, ficam os honorários 

advocatícios majorados para 20% do valor da condenação 

(art. 85, §2º e §11).

ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA

Relatora


		2018-02-19T10:22:53+0000
	Not specified




