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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1010003-09.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes JOÃO 
CORREA DA SILVA e MARIA DA GRAÇA GOMES DA SILVA, é apelado 
DECOLAR.COM LTDA.

ACORDAM, em 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial 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, 22 de fevereiro de 2018.

HÉLIO NOGUEIRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível  Digital

Processo nº 1010003-09.2016.8.26.0625

Comarca: 1ª Vara Cível  Taubaté 

Apelantes: João Correa da Silva e Maria da Graça Gomes da 

Silva

Apelada: Decolar.com Ltda.

Voto nº 11.838

Apelação cível. Transporte aéreo internacional. Ação de 

indenização por danos materiais e morais. Sentença de 

improcedência. Inconformismo dos autores. Ocorrência 

de no-show (não comparecimento). Não realizado 

embarque na ida. Cancelamento automático do trecho 

de volta. Falha no dever de informação. Necessidade de 

informação clara e precisa quanto à previsão de 

cancelamento da passagem aérea de volta, em razão do 

não comparecimento para embarque no trecho de ida 

do Brasil. Passagem aérea sem elemento de informação 

suficiente.  Inteligência dos artigos 6º, III, e 54, §4º, 

ambos do CDC. Danos materiais configurados em 

parte. Ressarcimento na forma simples dos valores das 

passagens adquiridas sem utilização (ida e volta).  

Retorno realizado. Efetivas passagens utilizadas não 

podem ser debitadas à conta da ré, sob pena de 

vantagem indevida. Inexistência de dano moral. 

Sucumbência da ré em parte mínima. Recurso 

parcialmente provido.

Cuida-se de apelação cível que objetiva a 
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reforma da respeitável sentença, que, em ação de indenização 

por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos, 

com a condenação dos autores ao pagamento das despesas do 

processo e dos honorários advocatícios da ré, estes arbitrados 

em 15% do valor dado à causa.

Os autores, não conformados com a 

decisão apelam. Alegam que o juízo a quo fundamentou sua 

decisão com base apenas na resposta apresentada pela ré, sem 

considerar as informações contidas em réplica. 

Pugnam, assim, pelo integral provimento 

da apelação, para reformar a respeitável sentença, invertendo-se 

os ônus sucumbências. 

Em contrarrazões, a ré postula seja 

negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. 

sentença.

Recurso recebido e processado.

É o relatório.

Cuida-se de ação indenizatória na qual os 

autores, ora apelantes, alegam que compraram, por intermédio 

do site da ré, ora apelada, passagens aéreas com destino à 

Nova York, saindo em  31/03/2016 e voltando dia 14/04/2016 (fls. 

13/15). 

Como resolveram permanecer mais 

tempo no destino, alegaram que foram induzidos pela apelada, 
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via telefone, a comprarem novas passagens de ida e volta pelo 

valor de R$ 2.648,98 (fls.16/17). 

Porém, na data do retorno ao país, foram 

impedidos de embarcar, em razão de não terem utilizado o 

trecho de ida, uma vez que compraram bilhetes de ida e volta. 

Por este motivo, tiveram que comprar novas passagens pelo 

valor de $ 1.519,70 (fls. 20/24).

Por isso, pleitearam indenização material,  

no valor de R$ 7.770,70 em dobro, referente às novas 

passagens que precisaram comprar para voltar, bem como uma 

reparação extrapatrimonial pelo ocorrido.

Na contestação, a ré, em preliminar, 

sustentou ser mera intermediária da relação jurídica entre os 

autores e a companhia aérea, não exercendo qualquer ato de 

gerência sobre as cobranças das passagens aéreas, as quais 

são realizadas, exclusivamente, pelas Companhias Aéreas, 

razão pela qual diz ser manifesta a sua ilegitimidade passiva 

para figurar na lide. 

No mérito, destacou que disponibiliza, em 

seu site, o “Termo de Contrato de Intermediação de Compra e 

Venda de Produtos Turísticos da Decolar.com”, o qual deve ser 

lido e aceito pelo cliente antes de finalizar a compra, ressaltando 

que uma das informações constantes no aludido termo,  aceita 

pelos autores,  refere-se às regras e penalidades que podem ser 

aplicadas pelas Companhias Aéreas.  

Esclareceu que os autores realizaram em 
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uma única compra as passagens de ida e volta, tratando-se de 

um pacote turístico adquirido. Sendo assim, como não 

compareceram no início da viagem, entende-se que não a 

realizariam, cancelando-se automaticamente seus tickets.

Asseverou, no mais, que, os autores 

poderiam ter solicitado o cancelamento do trecho não utilizado e 

evitado o chamado “no show” e, por consequência, teriam 

evitado o cancelamento do trecho de volta. Mas, optaram por, 

simplesmente, não utilizar o trecho, causando transtornos a Cia. 

Aérea que realizou o voo com poltronas vazias. Por fim, 

requereu a improcedência dos pedidos iniciais, em razão de não 

ter cometido qualquer ato ilícito que ensejasse condenação por 

danos morais ou materiais. 

Os pedidos foram julgados improcedentes 

pela r. sentença, motivo pelo qual os autores recorrem. 

E com razão parcial no inconformismo. 

Inicialmente, anota-se, que, a relação 

estabelecida entre as partes é, nitidamente, de consumo, motivo 

pelo qual a lide deve ser analisada sob a ótica do Diploma 

Protetivo.

Desse modo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova, de acordo com o artigo 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, uma vez considerada a 

hipossuficiência dos apelantes e a verossimilhança das suas 

alegações, ao menos em parte, segundo sua prova mesmo.

Com essa premissa acima, extrai-se que 
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incumbia à apelada demonstrar que os apelantes foram 

devidamente informados de forma clara e precisa quanto à  

previsão de cancelamento das passagens aéreas em razão do 

não comparecimento para embarque no trecho de ida.

Disso não se desincumbiu. 

Muito embora a apelada alegue constar 

do “Termo de Contrato de Intermediação de Compra e Venda de 

Produtos Turísticos da Decolar.com”, supostamente anuído 

pelos apelantes (fls. 66/76), cláusula que prevê “regras tarifárias 

e penalidades” estabelecendo que: “Na hipótese de "No Show" 

(não comparecimento do cliente), a remarcação e/ou 

cancelamento de qualquer Produto Turístico será cobrado pelo 

Fornecedor ao Cliente com valores referentes às taxas de 

remarcação e/ou cancelamento, que variam entre R$ 50,00 

(cinquenta reais) e R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por 

Produto Turístico adquirido. 3.7. Passagens aéreas ou hotéis 

adquiridos por tarifas promocionais poderão não ser 

reembolsáveis e obedecerão a eventuais restrições para 

remarcação e/ou cancelamento, de acordo com as normas 

estabelecidas pela companhia aérea ou hotel, conforme o caso”. 

Observo, entretanto, que não há qualquer 

informação no referido termo de fls. 66/76 a respeito do 

cancelamento automático e unilateral da passagem de volta pela 

Cia. Aérea em razão da não utilização na ida.  

Além disso, esta informação deveria estar 

expressa nos bilhetes adquiridos pelos apelantes.  
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Isso porque, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê em seu artigo 6º, III, que o consumidor tem 

direito “a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e 

preço, bem como sobre os riscos que apresentem”, bem como, 

estabelece que “as cláusulas que implicarem limitação de direito 

do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo 

sua imediata e fácil compreensão” (art. 54, § 4º, do CDC).

Portanto, os apelantes devem ser 

ressarcidos, na forma simples e não em dobro, ante a ausência 

de má-fé da apelada, quanto aos valores das passagens 

adquiridas para seu retorno (tickets de ida e volta, cuja não 

utilização na ida gerou o cancelamento da volta).

Assim, a apelada deve ser condenada a 

pagar aos apelantes somente a quantia de R$ 2.648,98, 

referente à compra dos tickets do contrato nº 933343601 (fl. 

16/17), cancelados em razão do “no show” da ida (fl. 18), 

corrigida monetariamente pela tabela prática do Tribunal de 

Justiça a partir do desembolso e acrescida de juros de mora 

legais desde a citação. 

Este é o limite do prejuízo que se impõe 

reconhecer para ressarcimento dos autores, considerando que 

as passagens efetivamente utilizadas por eles na volta, que têm 

correspondência ao desembolso da quantia de  US$ 1.519,70 

(um mil, quinhentos e dezenove e setenta dólares americanos), 
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referente à compra das passagens de volta (fls. 20/24), traduzem 

serviço aéreo utilizado. E como tal, por essa contrapartida, não 

podem pretender reembolso. Isto admitir significaria pô-los no 

conforto de realizar o retorno aéreo à custa da ré. 

A indenização por danos morais, também  

não é devida.

Como se sabe, o dano moral, diz respeito 

ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, 

que decorrem de atos lesivos praticados contra a pessoa e/ou 

seus familiares, mas, para sua configuração, em regra, é 

necessário provar a conduta, o dano e o nexo causal.

Excepcionalmente, o dano moral é 

presumido. Ou seja, no caso do dano in re ipsa, não é 

necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa 

moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

Porém, neste caso, não se trata de uma 

situação em que o dano moral se caracteriza in re ipsa, havendo 

efetiva necessidade de comprovar a sua ocorrência e, assim, 

justificar o pleito indenizatório, o que não ocorreu aqui.

A divergência, a despeito da razão dos 

apelantes, ela, por si só, não é idônea à causação de danos 

morais para o pleito de indenização. 

Como se colaciona na jurisprudência, “os 

dissabores experimentados, tiveram, quando muito, apenas 

repercussão interna e sem maiores consequências, estando 

assim mais próximos de mero aborrecimento por fato da vida 
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cotidiana, a que todos estamos sujeitos, do que de efetivo "dano 

moral", que envolve menosprezo à dignidade da pessoa 

humana”. (Apelação nº 1106860-14.2014.8.26.0100, E. 11ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. em 

04/09/2015). 

Desta forma, não há como afirmar que os 

aborrecimentos e a decepção dos apelantes possam ser vistos 

como sofrimento e dor, capazes de vulnerar ou atingir as suas 

esferas psíquicas e lhe trazerem a necessidade de reparação, 

sem que qualquer fato grave e pontual seja apontado.

À vista destas considerações, fica 

afastada a pretensão indenizatória aos danos morais.

De rigor, deve ser reformada a r. sentença 

nos termos acima expostos, julgando parcialmente procedentes 

os pedidos dos autores, para que a ré promova a devolução dos 

valores das passagens adquiridas pelos autores para seu retorno 

(ida e volta) não utilizadas, porque frustrada a utilização em face 

do trecho de ida não ter sido praticado, eis que quando já 

encontrados nos Estados Unidos pretendendo a volta.

Havendo sucumbência recíproca, mas 

mínima de parte da ré, mantêm-se custas e despesas do 

processo como encargo dos autores (artigo 86, parágrafo único, 

do CPC), como a verba honorária, que ora se fixa em 15% sobre 

a vantagem econômica obtida pela ré quanto à pretensão em 

danos materiais dos autores, descontado o valor das passagens 

reconhecido como direito de ressarcimento deles  (R$ 2.648,98). 
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Ante o exposto, por meu voto, dá-se 

parcial provimento ao recurso, nos termos constantes da 

fundamentação acima.

Hélio Nogueira

Relator
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