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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1056260-18.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DECOLAR. 
COM LTDA, são apelados RAFAEL DA SILVA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e 
LUCIANA SANTOS CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª 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 Desembargadores JACOB VALENTE 
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2018.

Jacob Valente
Relator

Assinatura Eletrônica
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SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Apelação nº 1056260-18.2016.8.26.0100

Apelante: DECOLAR.COM LTDA 

Apelado: RAFAEL DA SILVA PEREIRA e LUCIANA SANTOS CASTRO

COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 27765

*ILEGITIMIDADE PASSIVA  Inocorrência  Alegação da ré 
no sentido de que atuaria apenas como intermediadora de 
negócios  Irrelevância  Ré que atua na cadeia de 
fornecimento e responde objetivamente pelos danos causados 
aos seus consumidores  Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL  Transporte aéreo  
Alteração na data de voo internacional e aeroporto para 
embarque  Ausência de comunicação prévia ao usuário  
Autores que foram surpreendidos com a alteração havida 
apenas no dia da viagem  Sentença de parcial procedência  
Insurgência da ré  Não acolhimento  Falha na prestação de 
serviços evidente  Argumento de prévio aviso aos usuários 
dos serviços que não se sustenta  Dos autos não se verifica 
qualquer documento que dê supedâneo às assertivas da ré  
Além disso, imagem constante das razões de apelo não deixam 
dúvidas que os autores foram surpreendidos com a alteração 
havida apenas no dia da viagem - Responsabilidade objetiva do 
fornecedor de serviços  Situação dos autos que extrapola os 
meros aborrecimentos - Danos morais configurados  
Indenização fixada em R$ 10.000,00 que atende os princípios 
da razoabilidade e proporcionalidade  Danos materiais  
Justo o arbitramento, considerando as despesas 
extraordinárias com a alteração havida  Sentença mantida  
Apelo desprovido.*

1. Trata-se de recurso interposto em face 
da r. sentença de fls. 133/135 que julgou parcialmente 
procedente a ação de indenização por danos materiais e morais 
movida por RAFAEL DA SILVA PEREIRA e LUCIANA SANTOS CASTRO em 
face de DECOLAR.COM LTDA, condenando a ré a pagar aos autores 
a quantia de R$ 270,30 relativamente aos danos materiais 
sofridos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de 
mora, além de indenização por danos morais fixados em R$ 
10.000,00. Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou 
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as partes no pagamento de custas e despesas processuais 
fixadas na proporção de 25% para os autores e 75% para a ré, 
fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da 
condenação, na proporção acima delimitada.

O nobre magistrado a quo fundamentou sua 
decisão no sentido de que a alteração da data, local e 
horário do voo sem prévia comunicação ao usuário é conduta 
abusiva, trazendo dissabores, ansiedade e transtornos o que 
justifica o arbitramento de indenização por danos morais. 

Inconformada, insurge-se a ré (fls. 
138/157), pugnando pela reforma do decisum, alegando, 
preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar nos 
autos, posto que funciona apenas como intermediadora dos 
serviços e, no mérito, argumenta que (i) informou aos autores 
da alteração do voo através de correspondência eletrônica e 
por telefone; (ii) que meros aborrecimentos não dão azo ao 
arbitramento de indenização por danos morais; (iii) que seus 
clientes têm ciência da possibilidade de alteração dos voos, 
conforme Termo de Contrato de Intermediação de Compra e Venda 
de Produtos Turísticos; (iv) que não possui qualquer 
responsabilidade pelo evento; (v) que as despesas adicionais 
com a reserva de automóvel não lhe podem ser imputadas; (vi) 
que não praticou qualquer ilícito; (vi) que os danos 
materiais não restaram comprovados; (vii) que não estão 
presentes os requisitos necessários ao arbitramento de 
indenização por danos morais, (viii) que o quantum 
indenizatório foi fixado em quantia excessiva, postulando sua 
redução e (ix) que os honorários advocatícios devem ser 
distribuídos proporcionalmente. Pede o provimento do apelo.

 Recurso formalmente em ordem, já 
recebidos neste grau de jurisdição, sobrevindo resposta às 
fls. 163/174.

Devidamente intimadas, não houve oposição 
das partes quanto ao julgamento virtual do recurso.

É o relatório do essencial. 

2. O recurso interposto não comporta 
provimento.

Com efeito.

Trata-se de ação em que os autores 
pretendem ser indenizados pelos prejuízos morais e materiais 
decorrentes da falha na prestação dos serviços do réu, porque 
tendo efetuado a compra de bilhetes de passagens aéreas, 
transporte e locação de veículo por intermédio desta, tiveram 
a viagem postergada em um dia, tendo havido ainda alteração 
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do aeroporto para a partida, localizado em Município diverso, 
sem qualquer aviso prévio.

Ao sentenciar o feito, o juízo a quo 
destacou que cabia à ré demonstrar que notificou os autores 
acerca da alteração do local e data do voo de forma prévia. 
Como assim não procedeu, incidiu em conduta abusiva o que 
gera o dever de indenizar.

E o decisum não comporta qualquer reparo.

Antes, contudo, cabe analisar a 
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré a qual 
não comporta acolhimento.

Isso porque tanto a companhia aérea, 
quanto a empresa ré integram a cadeia de fornecimento, de 
modo que respondem pelos danos causados aos consumidores, nos 
termos do art. 25, §1º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RELAÇÃO 
DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DE TODOS OS 
AGENTES INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. APELAÇÃO 
DESPROVIDA. CANCELAMENTO DE VOO, CAUSANDO A PERDA DE CONEXÃO, 
NA VIAGEM DE VOLTA PARA O PAÍS. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO 
SERVIÇO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA 
PERSONALIDADE. VULNERAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOFÍSICA. 
COMPENSAÇÃO DE R$ 7.000,00. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.” 
(Apelação nº 1008240-30.2015.8.26.0100, Relator(a): Alberto 
Gosson; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 22ª Câmara de 
Direito Privado; Data do julgamento: 31/03/2016; Data de 
registro: 01/04/2016)

“INDENIZAÇÃO Transporte aéreo - 
Cancelamento de voo sem prévio aviso Legitimidade passiva das 
corrés configurada Solidariedade da cadeia de fornecimento do 
produto ou serviço, que impõe a todos os envolvidos o dever 
de responder Prestação de serviço defeituoso - Danos 
materiais e morais caracterizados Indenização por dano moral 
fixada em R$ 15.000,00 Valor proporcional ao evento e suas 
consequências - Juros de mora que devem incidir desde a 
citação, por se estar diante de relação contratual Recursos 
das corrés não providos, provido o da autora.” (Apelação nº 
1093898-90.2013.8.26.0100, Relator(a): Paulo Pastore Filho; 
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 17ª Câmara de Direito 
Privado; Data do julgamento: 29/09/2015; Data de registro: 
29/09/2015)

Assim, descabe o argumento de que apenas 
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seria uma intermediadora, pois, se atua no ramo de 
fornecimento, responde objetivamente frente aos danos 
causados a seus consumidores.

No mérito, melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, não obstante os argumentos 
da ré no sentido de que comunicou previamente os autores 
acerca da alteração de data e saído do voo através de 
correspondência eletrônica e contato telefônico, o fato é que 
inexiste tal prova nos autos. Pior, pois às fls. 145 de suas 
razões de apelo, fica transparente que os autores só souberam 
da alteração no dia do embarque, tanto que a imagem com as 
informações da viagem estão com a data incorreta e os 
comentários abaixo, com informações de data do atendimento 
não deixam dúvidas da conduta abusiva da ré.

Assim é que se diz que aquele que explora 
a atividade de transporte de passageiros deve prestar o 
serviço de forma segura, eficiente e adequada, nos moldes em 
que contratada, constituindo a alteração do voo, sem prévia 
comunicação, falha na prestação de serviço de transporte 
capaz de causar dano moral indenizável.

Isso porque, a responsabilidade do 
transportador com relação ao passageiro é de natureza 
contratual e objetiva, conforme dispõe o artigo 734, do 
Código Civil. Na oportuna lição de Celso Antônio Bandeira de 
Mello é “obrigação de indenizar que incumbe a alguém em 
razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma 
lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para 
configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o 
comportamento e o dano” (Curso de Direito Administrativo; 4ª 
ed.; São Paulo, 2003; p. 441).

E também com base no artigo 14 da 
legislação consumerista, que estabelece que a fornecedora do 
serviço, no caso, de transporte aéreo, responde, 
independentemente de culpa, pela reparação dos danos 
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação 
dos serviços.

Assim, não resta dúvida da 
responsabilidade da companhia aérea que não prestou seus 
serviços de forma adequada e eficiente, pois houve alteração 
da data do voo e aeroporto de partida contratualmente 
ajustado, sem prévia comunicação, experimentando os autores 
induvidosa perturbação psíquica que esse fato, 
reconhecidamente, acarretou, pois se viram surpreendidos com 
a alteração havida no dia da viagem, ainda mais tendo que se 
dirigir para Município diverso, para embarcar em aeroporto 
diferente do inicialmente ajustado.
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Não se trata de situação causadora de 
mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, 
efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por 
danos morais.

Nesse mesmo sentido, seguem precedentes 
desta Corte:

“Reparação de danos. Pacote de viagem. 
Alteração de voo não informada ao consumidor. 
Responsabilidade da agência de viagem reconhecida. Venda em 
cadeia. Danos materiais comprovados. Dano moral configurado. 
Recurso desprovido.” (Apel. nº 4004309-68.2013.8.26.0348, 
Rel. Pedro Baccarat, 36ª Câmara de Direito Privado, j. em 
12.11.2015)

“TRANSPORTE AÉREO. Antecipação do voo sem 
prévia comunicação Indenização por danos morais e materiais 
Ilegitimidade passiva não configurada Cabe ao consumidor a 
escolha daquele contra quem demandar, não sendo admitida 
inclusive a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do 
Código de Defesa do Consumidor Incontroversa a alteração do 
horário de voo não previamente comunicada pelas requeridas, 
bem como a ausência de qualquer tipo de assistência aos 
passageiros por parte das requeridas Responsabilidade tanto 
do transportador quanto do prestador de serviços de 
comercialização de passagens que é objetiva, devendo 
responder pela deficiência de informação quanto à mudança de 
horário do transporte aéreo, salvo prova de que o evento 
danoso se verificou por caso fortuito, força maior ou por 
culpa exclusiva da vítima Apelante que nada trouxe para 
justificar o descaso com as recorridas, apenas alegando 
escusa e sua ilegitimidade passiva Danos morais in re ipsa 
Valor da indenização razoavelmente fixado e mantido Danos 
materiais devidamente comprovado nos autos Sentença mantida 
Recurso não provido.” (Apel. nº 1118573-15.2016.8.26.0100, 
Rel. Helio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. em 
18.07.2017)

Sendo assim, resta patente o dever de 
indenizar, porque o fato dos autores terem sabido da 
remarcação do voo para o dia seguinte apenas no dia da 
viagem e ainda terem que se deslocar de Município para o 
embarque, gera abalo psíquico ensejador de reparação.

E o arbitramento da indenização deve, 
sempre que possível, pautar-se pela extensão dos danos (art. 
944 do CC), lembrando que deve representar consolo para a 
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vítima e punição para o agente, mas não pode constituir 
motivo de enriquecimento sem causa. E no arbitramento é 
recomendável a moderação, orientando-se o magistrado pelos 
critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, valendo-
se da experiência e do bom senso, sem olvidar a realidade da 
vida e as peculiaridades de cada caso.

Analisadas essas premissas, tem-se que o 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) situa-se em patamar 
justo e razoável frente ao abalo moral sofrido pelos autores, 
já sopesadas as circunstâncias fáticas dos autos, traduzindo 
compensação pelo dissabor experimentado sem, contudo, 
enriquecê-los, ao mesmo tempo em que desestimula a reiteração 
de condutas semelhantes por parte da ré.

Por fim, tem-se que a r. sentença 
corretamente reconheceu a responsabilidade da ré pelos 
prejuízos materiais sofridos pelos autores, relativos à 
restituição dos valores gastos como locomoção em razão da 
troca do aeroporto para embarque, perda da hospedagem no 
local de destino de um dia e complementação alimentar, 
determinando a recomposição dos gastos extraordinários e 
decorrentes da alteração havida. O valor total de R$ 270,30  
está documentado e cabe à ré reembolsá-los.

Já o pedido de restituição dos valores 
relativos aos serviços adicionais com a locação de veículo, 
estes foram corretamente excluídos da indenização arbitrada 
pelo juízo, eis que não foram contratados pela ré.

E, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 11º 
do CPC, são devidos honorários recursais, cumulativos, aos 
autores, eis que a interposição do presente recurso gerou a 
apresentação de contrarrazões e acompanhamento processual em 
segundo grau, de modo que ficam estes arbitrados em mais 5% 
sobre o valor da condenação.

Assim, fica mantido o quanto decidido na 
etapa monocrática, não merecendo prosperar o inconformismo 
aqui manejado.

3. Nega-se, pois, provimento ao recurso.

JACOB VALENTE

Relator
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