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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0157824-
96.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AEROLÍNEAS 
ARGENTINAS S/A e DECOLAR.COM LTDA, é apelado MARIA LIGIA MATHIAS 
PAGENOTTO.

ACORDAM, em 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da corré Decolar.com 
e negaram provimento ao recurso da corré Companhia Aérea Aerolíneas Argentinas. 
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA 
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E NETO BARBOSA 
FERREIRA.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018.

Fabio Tabosa
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelantes – Decolar.com Ltda. e Companhia Aérea Aerolíneas Argentinas

Apelada  Maria Lígia Mathias Pagenotto

Apelação nº 0157824-96.2012.8.26.0100  32ª Vara Cível do Foro Central (Capital)

Voto nº 12.351

Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Empresa 
especializada na venda de passagens. Aquisição pela autora 
de bilhetes aéreos, em relação a que um dos trechos restou 
frustrado por força do cancelamento dos voos, por seu 
turno causado por greve dos pilotos da companhia aérea. 
Fatos estranhos aos serviços da intermediadora, que 
realizou de forma bem sucedida sua prestação, não 
respondendo outrossim por todos os desdobramentos 
verificados na fruição dos serviços em relação a que 
simplesmente facilitou o acesso da passageira. Ausência 
nesse particular de cadeia de consumo. Inexistência de 
responsabilidade solidária da empresa de e-commerce. 
Demanda improcedente quanto a ela. Sentença reformada 
para tal fim. Recurso da corré Decolar.com provido.

Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Voos cancelados. 
Falta de assistência material a passageira, quer no tocante 
ao fornecimento de hospedagem e alimentação, quer em 
relação à adequada informação. Transtornos que afetaram 
a programação da viagem, no exterior, ligada a evento 
acadêmico. Greve de funcionários da companhia aérea que 
consiste em fator de risco por elas assumido, diretamente 
relacionado à organização de seu negócio. Fortuito interno. 
Não incidência da excludente de responsabilidade do art. 
14, § 3º, II, CDC. Danos materiais e morais caracterizados. 
Notas fiscais e demais documentos trazidos pela autora que 
não foram questionados de forma séria quanto à 
oportunidade ou correlação com os fatos. Danos morais 
arbitrados em valor razoável para com as circunstâncias do 
caso. Apelação da companhia aérea ré desprovida. 

VISTOS.

A r. sentença de fls. 220/222 julgou procedente demanda 

indenizatória de iniciativa de passageira, motivada por falha na prestação de serviço ao 
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ensejo de viagem feita pela autora à Argentina em novembro de 2013, envolvendo 

cancelamento de voo da companhia aérea ré no trecho Buenos Aires  Mar del Plata,, 

ausência de assistência durante esse período e de reacomodação em outro voo. 

Considerou o MM. Juiz a quo, para tanto, a existência de relação de consumo e o fato 

de responder a companhia aérea pelos riscos de sua atividade econômica, 

independentemente de culpa, sendo pois irrelevante a ignorância prévia da greve 

deflagrada por seus funcionários, além de não ter providenciado, como seria de rigor, 

hospedagem e alimentação para os passageiros afetados. Reconheceu por outro lado a 

responsabilidade solidária da empresa vendedora das passagens, porquanto integrante da 

cadeira econômica viabilizadora do fornecimento do serviço de transporte. Por 

conseguinte, condenou ambas as rés no pagamento da quantia de R$ 1.985,50, a título 

de reparação por danos materiais (pelo custo da passagem aérea do trecho cancelado, 

mais despesas extras suportadas pela autora), além de R$ 8.000,00 como indenização 

por danos morais.  

Apelam ambas as rés, em caráter principal.

A companhia aérea (fls. 227/244) insiste ter o cancelamento do 

voo sido ocasionado por fator externo, imprevisível e inevitável, consistente em greve 

de seus funcionários (sugerindo, ainda, a ocorrência de chuvas), hipótese em que 

restaria afastada sua responsabilidade como transportadora. Argumenta ter agido 

conforme a legislação aplicável, procedendo com boa-fé e transparência para com os 

consumidores, diligenciando no sentido de ampará-los e repassando as informações 

necessárias, além de acomodar a autora no próximo voo disponível. No tocante ao 

pedido de reembolso dos valores referentes à aquisição das passagens dos voos 

cancelados, assevera ter a venda sido realizada por intermédio de empresa especializada, 

de modo que essa se tornaria responsável por eventuais repasses de valores aos 

passageiros, não podendo ela, companhia aérea, ser responsabilizada por qualquer  

reembolso, sendo assim inexistentes os danos materiais pleiteados. Acena ainda com a 

inocorrência de dano moral indenizável, mesmo porque mero aborrecimento não seria 

motivo para indenização a esse título. Impugna ainda o valor fixado pela r. sentença, 
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que qualifica como excessivo e desprovido de embasamento lógico ou fático. Bate-se, 

em conclusão, pela reforma da r. sentença, com o julgamento de improcedência em 

relação a si ou, subsidiariamente, para efeito de redução do valor da indenização pelos 

danos morais. 

A ré Decolar.com, por seu turno (fls. 245/256), insiste ser parte 

ilegítima, argumentando constituir-se como empresa de e-commerce que disponibiliza 

serviços e produtos por meio da internet, limitando-se assim sua atividade empresarial  

à intermediação entre consumidor e fornecedor, de modo que não responderia por falhas 

nos serviços diretamente relacionadas à prestadora direta desses, no caso a companhia 

aérea.  No mérito, pugna pela inexistência de ato ilícito e de dano indenizável, além de 

nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto prejuízo, sustentando que eventual 

condenação seria ao art. 170 da Constituição da República, no tocante à função social 

das empresas e à garantia de geração de trabalho e renda. Por derradeiro, caso mantida a 

condenação por danos morais, requer a redução do montante, que qualifica como 

exorbitante, batendo-se em conclusão pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade 

passiva, com a extinção do feito sem resolução do mérito, ou então pela reforma da r. 

sentença, com o julgamento de improcedência no que diz respeito a ela.

Os recursos, que são tempestivos, foram recebidos nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (fl. 260) e regularmente processados, com apresentação de 

resposta pela autora-apelada no prazo legal.

É o relatório.

Em primeiro lugar, não prospera a alegação de ilegitimidade ad 

causam passiva da empresa revendedora das passagens. 

De fato, entre ela e a autora houve clara prestação de serviços, 

consistente na venda dos bilhetes, e a pretensão vem externada a partir da relação 

jurídica assim formada, com imputação de responsabilidade solidária à ré Decolar em 

função dos fatos descritos.
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É o quanto basta para conferir-lhe legitimação para a demanda, 

visto que integrante da relação substancial controvertida, estando positivado conflito de 

interesses acerca da suposta relação obrigacional oriunda do ilícito narrado e sendo 

evidentemente ela, ré, a única qualificada para o debate acerca de sua própria 

responsabilidade. Saber-se se pertinente a pretensão inicial e se efetivamente presente 

dever indenizatório, outrossim, é questão de fundo, que diz respeito à solução do litígio, 

não à definição da simples pertinência subjetiva para figurar na relação processual. 

No mérito, de toda forma, é o caso de acolher o inconformismo 

dessa ré.

O cancelamento dos voos de ida e volta entre Buenos Aires e 

Mar del Prata, nas datas em que feitas as reservas pela autora, é fato incontroverso, 

como também a causa determinante (greve de aeroviários ligados à companhia aérea). 

Trata-se de definir, nesse contexto, eventual responsabilidade de cada uma das rés, e em 

que extensão. Do mesmo modo é incontroverso o fato da aquisição das passagens 

correspondentes no site da intermediadora Decolar.com, empresa especializada em 

comércio eletrônico de produtos relacionados a viagens em geral.

Ocorre que não se afigura tão simples a identificação, nesse 

caso, de uma cadeia de consumo, inspirando cautela a pretensão de responsabilização de 

empresas como a apelante Decolar, ou agências de turismo em geral, por conta de 

incidentes verificados no desdobramento da viagem por elas intermediada.

Vale notar que, mesmo em relação ao fornecimento de 

mercadorias, a extensão da responsabilidade não é tão ampla como muitas vezes se 

apregoa. O comerciante, por exemplo, responde diretamente pelos vícios de qualidade 

do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, mas no tocante 

aos vícios de segurança e adequação (determinantes dos chamados fatos do produto), a 

responsabilidade é, primordialmente, do fabricante, produtor, construtor e importador, e 

apenas nas hipóteses restritas do art. 13 do CDC se volta àquele outro. 

Já no tocante aos prestadores de serviço, nem sequer se 

vislumbra em termos literais regra assemelhada à dos arts. 12 e 18 do diploma 
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consumerista, o que não exclui a eventualidade de responsabilização solidária, quando a 

ofensa tiver mais de um autor (art. 7º, parágrafo único, do CDC). Não é possível, 

entretanto, pelo mero fato da intervenção de mais de um agente no processo de 

contratação e prestação de serviços, pretender, sem maiores considerações, sejam eles 

automaticamente tidos por coautores e corresponsáveis por qualquer dano advindo ao 

consumidor, em qualquer dessas etapas. 

Pensando mais proximamente na atividade de agentes de 

turismo (ou de intermediadores a isso equiparados, como é o caso da empresa aqui 

considerada), é possível vislumbrar falhas diversas na prestação dos serviços próprios, 

como o oferecimento de serviços inexistentes, defeitos na organização e 

compatibilidade interna de pacotes, desatendimento de expectativas manifestadas pelos 

contratantes e falhas na contratação direta de serviços correlatos, dentre outras 

possibilidades. 

Por outro lado, em matéria de fatos do serviço, pode também vir 

o agente a ser responsabilizado por eventos relacionados à atividade de terceiros 

encarregados de serviços outros, mas aqui é preciso distinguir.

Uma coisa é considerar o serviço defeituoso prestado por 

alguém que o operador contrate como preposto, ou que seja seu credenciado ou 

prestador autorizado, mas que se volte de toda forma à execução de um serviço que o 

próprio agente ofereça ao consumidor, apenas confiando sua execução aos terceiros. 

Outra, totalmente diversa, é imaginar a prestação de serviços 

consistente em facilitar, o agente, o acesso do consumidor a serviços prestados por 

entidades que atuam diretamente junto ao público e que os disponibilizam diretamente 

aos interessados, sem qualquer controle ou iniciativa por parte do agente de turismo, que 

nesse caso outra coisa não faz senão atuar como simples fonte difusora de informações 

sobre o modo de aquisição das passagens e de acesso do consumidor àquele outro 

prestador, que muitas vezes pode corresponder até mesmo a empresas de notória 

idoneidade e conhecimento no mercado. 

Nessas situações, ressalvadas falhas imputáveis ao 
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intermediador quanto a atos que lhe digam respeito, como informações sobre horários 

ou categorias de acomodação disponíveis, se algum evento vem a ocorrer durante a 

execução do serviço, por razões que digam respeito apenas a esse último prestador, não 

há como pretender identificar aí nexo de causalidade para com a atividade dessa 

passível de lhe gerar responsabilidade. 

Pensar de forma diversa, não custa ponderar, acabaria por levar a 

conclusões absolutamente ilógicas e consagradoras, a par disso, de soluções 

flagrantemente injustas e mesmo desproporcionais. Basta pensar, por exemplo, na 

pretensão de se responsabilizar solidariamente cada uma das agências que 

intermediaram a compra de passagem em caso de desastre aéreo envolvendo empresa de 

notória idoneidade, ou na responsabilização de agência por conta de incidente ocorrido 

em hotel por ela reservado. 

E, conquanto as consequências aqui sejam mais restritas, é o que 

pretende a autora fazer com a apelante Decolar.com quando se cogita de sua 

responsabilidade, pelo tão só fato de ter intermediado a compra das passagens, em 

relação a evento ocorrido em meio à viagem e relacionado ao exclusivo controle da 

companhia aérea.

Não há, no ocorrido (greve de pilotos), absolutamente nada que 

possa ser relacionado à prestação de serviços daquela, que se exauriu frutiferamente 

com a venda e entrega dos bilhetes relativos a voo efetivamente existente e que somente 

não se realizou nas condições esperadas por fato acidental em nada relacionado à 

atuação da intermediadora, mas atinente exclusivamente à companhia aérea. O 

impedimento que embaraçou o embarque e fruição do serviço adquirido pela autora não 

é fortuito interno da atividade da ré, que se responsabilizou tão somente pela compra das 

passagens (em relação a companhia que, diga-se em adendo, era segundo a própria 

autora a única que operava o trecho pretendido, portanto sem que sequer se possa 

imputar à Decolar falha na eleição da prestadora, sob o  prisma de suas qualidades).

A respeito do tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já 

reconheceu a responsabilidade de agência de turismo por vício na prestação de serviço 
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relativo à venda de pacote de viagem (cf. AgRg no Ag 1319480/RJ, 4ª T., Rel. Min. 

Maria Isabel Gallotti, j. 18/2/2014, DJe 14/3/14), afastando-a, contudo, no caso de 

serviço exclusivo de venda de passagens aéreas:

“Ora, como se vê claramente nos autos, não se constatou 
nenhum defeito na prestação de serviço contratado entre a empresa de 
turismo e os autores, posto que as passagens aéreas foram regularmente 
emitidas, cumprindo, assim, a empresa recorrente com seu encargo de 
intermediação da compra dos bilhetes de passagem, não lhe incumbindo 
responsabilidade quanto ao cumprimento do contrato de transporte aéreo 
pela TRANSBRASIL.

Ademais, não se trata, de toda evidência, de venda de pacote 
turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade 
de todo o roteiro da viagem contratada. (...)” (REsp nº 758.184/RR, 4ª T., 
Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 26/9/2006, DJ 6/11/2006; no mesmo sentido, 
embora tratando sob o viés da ilegitimidade passiva: AgRg no REsp nº 
1.453.920/CE, 3ª T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 9/12/2014).

De rigor, portanto, a reforma da r. sentença, para afastar a 

condenação solidária da intermediadora Decolar, ficando a demanda julgada 

improcedente quanto a ela e condenada a autora no pagamento das custas e despesas 

processuais correspondentes, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa.

Não prospera, por outro lado, o recurso interposto pela ré 

Aerolíneas Argentinas.

Quanto a ela, a perspectiva é totalmente diversa, pois a greve de 

seus funcionários (fl. 41), ainda que a tenha apanhado de surpresa e fosse evento 

inevitável, é fortuito interno no tocante a seus serviços, em relação aos quais assume o 

risco como algo ínsito à prestação e à organização de seu negócio, tudo de molde a 

afastar a incidência da excludente de responsabilidade do art. 14, § 3º, II, do Código de 

Defesa do Consumidor.

A esse respeito, como ensina Claudio Luiz Bueno de Godoy, em 

matéria de responsabilidade civil o terceiro não é apenas alguém que se interponha na 
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relação agente-vítima, sendo estranho a essas pessoas, mas também alguém estranho “à 

responsabilidade que diante dessa relação se erija” (cf. Responsabilidade civil pelo 

risco da atividade, p. 106, Saraiva, São Paulo, 2009).

A par disso, segundo o mesmo autor, o ato do terceiro, “para 

excluir a responsabilidade, deve ser a causa exclusiva do evento, sem nenhuma ligação 

com o devedor”, a ponto de poder ser considerado, em atenção ao que se disse antes no 

tocante ao caso fortuito, “fato de terceiro externo” (ob. cit., p. 107).

Ora, da conjugação desses ensinamentos é possível concluir que 

a simples remissão a um fato de autoria material de terceiro não basta para resolver a 

questão, sendo necessário examinar primeiro em que medida esse fato seja necessário e 

inevitável do ponto de vista do obrigado; e, concomitantemente, faz-se imperioso 

verificar até que ponto a conduta do terceiro se acha totalmente desvinculada, do ponto 

de vista causal, da relação jurídica entre o possível responsável e o ofendido, nos limites 

em que definida.

Especificamente no tocante ao transportador, a orientação da 

doutrina é a seguinte: 

“Pois bem, tão forte é a presunção de responsabilidade do 
transportador, que nem mesmo o fortuito interno o exonera do dever de 
indenizar; só o fortuito externo, isto é, o fato estranho à empresa, sem 
ligação alguma com a organização do negócio. Esse entendimento continua 
sustentável à luz do Código Civil de 2002, cujo art. 734, há pouco visto, só 
exclui a responsabilidade do transportador no caso de força maior  ou 
seja, fortuito externo. O mesmo se diga em relação ao Código do 
Consumidor,(...). Entre as causas de exclusão de responsabilidade do 
fornecedor de serviços, o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, §3º) 
não se referiu ao caso fortuito e à força maior, sendo assim possível 
entender que apenas o fortuito externo o exonera do dever de indenizar.” 
(Sergio Cavalieri Filho, Programa de responsabilidade civil, p. 302/303, 8ª 
ed., São Paulo, Atlas, 2008). 

Assim, não é possível concluir tratar-se a greve de funcionários 

da companhia aérea, seus prepostos e por cujos atos responde, de fato estranho à 
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empresa, desvinculado do negócio. 

A esse respeito, em casos semelhantes, já se manifestou este E. 

Tribunal de Justiça:

“(...) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  PACOTE TURÍSTICO  
CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL  GREVE DE 
AEROPORTUÁRIOS EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR FORÇA 
MAIOR  INOCORRÊNCIA  FORTUITO INTERNO  TEORIA DO 
RISCO DA ATIVIDADE  ART. 471, CC  RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA.(...)

2. Apenas o fortuito externo (força maior) é excludente do dever 
de indenizar na responsabilidade objetiva visto que romperia o nexo de 
causalidade. O fortuito interno (caso fortuito) afasta apenas a culpa e, 
portanto, apenas a responsabilidade subjetiva, vez que a culpa não é 
elemento constitutivo da responsabilidade objetiva.

3. A greve, por ser fato interno à empresa e decorrente da 
própria forma como organizado o negócio, constitui parte do risco da 
atividade, e não configura força maior (fortuito externo), mas apenas caso 
fortuito (fortuito interno). E, ante a responsabilidade objetiva das corrés, 
seja em decorrência do contrato de transporte ou da aplicação do Código 
de Defesa do Consumidor, o fato da greve não as exime da 
responsabilidade de reparar os danos causados pela inexecução do 
contrato. (...)” (Apelação nº 0162959-89.2012.8.26.0100, 35ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. Des. Artur Marques, j. 30/9/2013).

“DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO 
INTERNACIONAL. Cancelamento de voo. Greve de pilotos da empresa de 
transporte aéreo. Hipótese de caso fortuito interno. Fator não excludente de 
responsabilidade. Responsabilidade objetiva da empresa aérea. Dever de 
indenizar. Descabida a redução do quantum indenizatório. Ressarcimento a 
título de danos materiais devidos. Sentença mantida. RECURSO 
DESPROVIDO.” (Apelação nº 0157820-59.2012.8.26.0100, 17ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 31/8/2015).

Igualmente não prospera a alegação de inexistência de danos 

materiais, fundada na forma de contratação dos serviços prestados, pois evidentemente a 

intermediação feita pela outra empresa (Decolar) não elide a circunstância óbvia de se 

tratar de bilhetes emitidos pela companhia aérea e por ela diretamente negociados, 
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relativos à sua própria atividade. 

No mais, embora tenha a apelante em questão qualificado os 

danos materiais apontados na petição inicial como hipotéticos, não questionou de forma 

séria as notas fiscais e demais documentos trazidos pela autora quanto à sua 

oportunidade, realidade ou correlação para com os fatos, diante do que não há por que 

rever também nessa parte a condenação em termos indenizatórios. 

O mesmo se diga quanto aos danos morais.

O fato é que as circunstâncias do ocorrido, com a deficiência na 

prestação de informações e ausência de fornecimento de hospedagem e alimentação à 

passageira prejudicada, que teve ademais de se submeter a viagem longa de ônibus para 

chegar ao destino final, provocam transtorno que pode ser tido como anormal, 

superando pois os meros aborrecimentos do cotidiano e justificando a compensação 

pelos dissabores, desconforto e aflição psicológica enfrentados.

E, quanto ao valor arbitrado,  mostra-se razoável a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), mormente pela circunstância de ter sido deixada a passageira 

sem qualquer assistência em País estrangeiro, pelo que resta prestigiada. 

Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo da corré 

Decolar.com e nega-se provimento ao apelo da corré Companhia Aérea Aerolíneas 

Argentinas.

FABIO TABOSA

              Relator
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