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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1009319-73.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN - COPA, são apelados NATALIA 
JÁCOME FORMIGA TEIXEIRA e JOEL ALVES FILHO.

ACORDAM, em 16ª 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 da Relatora, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SIMÕES DE VERGUEIRO (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2018.

DANIELA MENEGATTI MILANO

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1009319-73.2017.8.26.0100

Apelante: COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN - COPA 
Apelados: Natalia Jácome Formiga Teixeira e Joel Alves Filho 
Interessado: Decolar.com Ltda

Comarca: São Paulo– Foro Central – 30ª Vara Cível
Juiz de 1ª instância: Márcio Antonio Boscaro

Voto nº 2043

APELAÇÃO CÍVEL  Transporte aéreo  Ação de 

indenização por danos materiais e morais - Suposta 

devolução dos valores das passagens aéreas no cartão de 

crédito dos passageiros (chargeback) - Devolução dos 

valores não comprovada  Motivo de eventual 

devolução não esclarecido  Negativa de transporte aos 

passageiros, que adquiriram novas passagens pelo triplo 

do valor, para não deixarem de comparecer a cerimônia 

de casamento no exterior  Responsabilidade objetiva 

do fornecedor nos termos do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor  Dano moral caracterizado  

Indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para cada passageiro  Valor que se 

mostra adequado em face do caso concreto - Não 

aplicação dos limites indenizatórios estabelecidos pela 

Convenção de Montreal em função de se tratar de 

negativa de transporte, e não atraso - Sentença mantida 

- Recurso não provido.
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Trata-se de recurso de apelação interposto pela 

ré COPA Airlines contra a r. sentença de fls. 160/163, cujo relatório 

transcrevo:

“Vistos.

NATÁLIA JÁCOME FORMIGA TEIXEIRA e JOEL ALVES 

FILHO ajuizaram ação de indenização por danos materiais e 

morais em face de DECOLAR.COM LTDA e COPA AIRLINES  

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, alegando que 

compraram no site da primeira requerida passagens aéreas de 

São Paulo para Cancun, no México, mas que assim que 

embarcaram no avião, foram avisados de que suas passagens 

haviam sido canceladas e foram impedidos de prosseguir na 

viagem. Afirmaram que precisaram comprar passagens por um 

valor muito mais caro no dia da viagem e que, ao retornarem, 

contataram a empresa para exigir reembolso dos valores pagos, 

contato este que restou infrutífero. Pleitearam a aplicação das 

normas do Código de Defesa do Consumidor, ao caso, com o 

pagamento de indenização por dano material, correspondente ao 

valor atualizado das passagens que tiveram que comprar no dia 

da viagem, bem como uma indenização pelos danos morais 

padecidos. Juntaram documentos (fls. 8 a 33).

Citada, a correquerida Decolar apresentou contestação, na qual 

arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e no mérito, 

alegou que, ao realizar as vendas em seu site, disponibiliza aos 

clientes um termo de condições de compra, na qual se exime de 

qualquer responsabilidade por eventuais cancelamentos ou 

alterações nas viagens. Afirmou que os requerentes não 

comprovaram o nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta 
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da requerente e que inexistem danos morais no caso ora em 

análise. Finalmente, alegou a inaplicabilidade do Código de 

Defesa do Consumidor ao caso em questão. Postulou o 

acolhimento da preliminar arguida, ou subsidiariamente, a 

improcedência dos pedidos, ou ainda o arbitramento de danos 

morais dentro da razoabilidade, além da não inversão do ônus da 

prova. Trouxe aos autos os documentos de fls. 63 a 93.

Por sua vez, a correquerida Copa apresentou contestação, 

arguindo não ter tido culpa no cancelamento das passagens dos 

requerentes, o qual decorreu de exclusiva responsabilidade da 

correquerida Decolar, além de negar a existência de danos 

morais no caso em tela, insurgindo-se, ainda, contra a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. 

Postulou a improcedência da demanda, ou subsidiariamente, a 

limitação da indenização a 332 DES. Trouxe aos autos os 

documentos de fls. 110 a 147.

Replicaram os requerentes a seguir, refutando as alegações das 

requeridas e reiterando suas posições iniciais.

Instados a especificar provas, apenas os requerentes e a 

correquerida Copa se manifestaram, pleiteando o julgamento 

antecipado da lide.”

A ação foi julgada procedente conforme o 

dispositivo que transcrevo:

“Ante o exposto, julgo a ação PROCEDENTE e o faço para 

CONDENAR solidariamente as requeridas a pagarem aos 

requerentes, a título de indenização por danos materiais, o valor 

de R$ 9.214,40, bem como uma indenização por danos morais, no 
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valor de R$ 5.000,00 para cada qual. Tais verbas deverão ser 

devidamente atualizadas desde a data do desembolso, para os 

danos materiais, e a partir da data desta sentença, para os danos 

morais, até o efetivo pagamento e acrescidas de juros de mora de 

1% ao mês, a contar da citação.

Por força do princípio da sucumbência, CONDENO as 

requeridas, também solidariamente, no pagamento de custas e 

despesas processuais, atualizadas desde o desembolso, bem como 

em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da condenação.”

A apelante sustenta, em síntese, que não 

cancelou as passagens aéreas dos apelados e que o contrato foi 

celebrado diretamente com a empresa Decolar.com. Alega que não 

praticou ato ilícito. Aduz que a compra foi cancelada pela operadora de 

cartão de crédito dos apelados vez que estes contestaram o valor da 

transação. Argumenta que a culpa exclusiva de terceiro exime o 

fornecedor de serviços nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II do 

Código de Defesa do Consumidor. Afirma que nos termos do artigo 20 

da Convenção de Montreal o transportador não deve ser 

responsabilizado se o consumidor causou o dano ou contribuiu para que 

ocorresse. Sustenta que os danos morais não foram comprovados e que 

os apelados sofreram mero aborrecimento. Alega que a indenização 

deve ter caráter compensatório, e não punitivo, e ser limitada de acordo 

com a Convenção de Montreal. Pleiteia a reforma integral da r. 

sentença.
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Recurso tempestivo e custas processuais 

recolhidas. Os apelados apresentaram contrarrazões requerendo seja 

negado provimento ao recurso (fls. 184/192).

A ré Decolar.com juntou comprovante de 

pagamento da condenação (fls. 195/199) e a apelante afirmou que não 

se opõe ao julgamento virtual do recurso (fl. 201).

É o relatório.

O recurso não merece prosperar.

A apelante afirma que não realizou o 

transporte dos passageiros porque não recebeu o pagamento referente a 

este serviço, sendo que o valor da aquisição das passagens foi devolvido 

aos consumidores (fl. 169).

Com efeito, a companhia aérea apenas está 

obrigada a transportar passageiros mediante contraprestação pecuniária. 

Todavia, no caso, a apelante afirma que a transação financeira foi 

cancelada porque os passageiros contestaram o seu valor, mas não o 

comprova.

O cancelamento de uma operação realizada 

com cartão de débito ou crédito, com a consequente devolução do 

dinheiro ao consumidor (chargeback), não necessariamente é originado 
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da contestação do valor da compra pelo consumidor. O chargeback 

pode ocorrer por devolução do valor pela própria empresa fornecedora, 

ou por erro de processamento da administradora do cartão, ou porque a 

transação não está de acordo com as normas da instituição financeira.

Em vista da hipossuficiência dos passageiros e 

da verossimilhança de suas alegações, é cabível a inversão do ônus da 

prova nos termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, de forma que incumbia à apelante comprovar que não deu 

causa à negativa de transporte.

No caso, há apenas indício de ocorrência de 

chargeback a partir de documento produzido unilateralmente pela 

companhia aérea (fl. 169), sendo que o motivo deste eventual 

chargeback não foi esclarecido. Por outro lado, o pagamento da 

passagem por parte dos passageiros foi comprovado de forma cabal (fl. 

12). Assim, não restou demonstrado de forma inquestionável que o 

pagamento não foi feito por culpa dos consumidores ou por culpa 

exclusiva da administradora de cartão de crédito.

Ademais, o fato de que os passageiros 

realizaram check-in, despacharam suas bagagens, tiveram seus bilhetes 

eletrônicos emitidos (fls. 14/15) e se dirigiram ao portão de embarque 

constitui uma falha adicional na prestação de serviços pela 

transportadora.

Os apelantes comprovaram também a 
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aquisição de novas passagens por preço três vezes maior que o original 

e a emissão de novos bilhetes de embarque (fl. 23), medida adotada 

para que pudessem comparecer a cerimônia de casamento no exterior, 

de sorte que a indenização por dano material é devida.

A prestação de serviços deficitária pelas 

fornecedoras foi causa direta dos transtornos experimentados pelos 

passageiros, de sorte que o nexo causal está configurado, ensejando a 

responsabilização objetiva da apelante e da ré Decolar.com nos termos 

dos artigos 6º, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor e 

artigos 186 e 927 do Código Civil.

Com relação ao dano moral, os transtornos 

sofridos pelos passageiros ultrapassam o mero aborrecimento, sendo 

que a negativa de transporte antes da decolagem da aeronave frustrou as 

suas expectativas de viajar no voo adquirido e conforme o preço 

pactuado.

O dano moral sofrido pelos apelados está 

caracterizado e decorre dos próprios fatos, não havendo a necessidade 

de se demonstrar o sofrimento psíquico, sendo que o ocorrido gerou 

frustrações que superam o mero dissabor quotidiano. Assim, é devida 

indenização por dano moral nos termos do artigo 5º, inciso X da 

Constituição Federal.

Em face das falhas no serviço prestado pela 
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apelante e pela ré Decolar.com, dos transtornos causados aos apelados, 

da gravidade do evento e da capacidade econômica das partes, 

mantenho a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para cada passageiro. O montante foi fixado de forma 

adequada e não tem caráter punitivo, mas apenas reparatório dos 

transtornos experimentados pelos apelados.

Além disso, observo que, embora a Convenção 

para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo 

Internacional (Convenção de Montreal) seja aplicável aos contratos 

internacionais de transporte aéreo nos termos do artigo 178 da 

Constituição Federal e do artigo 732 do Código Civil, os limites de 

responsabilização da transportadora fixados por esta Convenção não se 

aplicam ao caso.

Isto porque o artigo 22 da Convenção de 

Montreal estabelece limites indenizatórios apenas para dano causado 

por atraso no transporte de pessoas (artigo 22(1)), destruição, perda, 

avaria ou atraso no transporte de bagagem (artigo 22(2)) e destruição, 

perda, avaria ou atraso no transporte de carga (artigo 22(3)). A 

Convenção não limita o montante da indenização por recusa a 

transporte de pessoas, mas apenas por atraso. Assim, os limites 

máximos definidos pela Convenção de Montreal não são aplicáveis ao 

caso concreto.

Por tudo, é de rigor a manutenção da r. 
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sentença, não tendo a apelante deduzido argumentos capazes de 

infirmar a sua conclusão, nos termos do artigo 489, § 1º, inciso IV do 

Código de Processo Civil.

Por fim, a r. sentença condenou as rés no 

pagamento solidário dos honorários advocatícios, que foram fixados em 

Primeiro Grau em favor dos patronos dos apelados no montante de 10% 

(dez por cento) do valor da condenação.

Como apenas a companhia aérea apresentou 

recurso e sucumbiu, nos termos dos artigos 85, § 11 e 87, caput do 

Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) sua 

condenação no pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos 

apelados, em vista da natureza e da complexidade da causa, do zelo dos 

profissionais e do trabalho realizado (artigo 85, § 2º do Código de 

Processo Civil).

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso.

DANIELA MENEGATTI MILANO

                    Relatora
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