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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1017322-17.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
DECOLAR.COM LTDA, é apelado VICTOR FERRAZ JACQUES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA 
(Presidente) e J. B. FRANCO DE GODOI.

São Paulo, 20 de março de 2018.

Paulo Roberto de Santana
Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1017322-17.2017.8.26.0100 -Voto nº  29976 2

VOTO Nº : 29976
APEL.   : 1017322-17.2017.8.26.0100
COMARCA : São Paulo
APTE.   : DECOLAR.COM LTDA
APDO.   : VICTOR FERRAZ JACQUES
INTERDA.: EMIRATES AIRLINES

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS  PASSAGENS AEREAS  CANCELAMENTO DA 
COMPRA  RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO AUTOR  
DEVIDA  TODAVIA, HIPÓTESE EM QUE COM AS 
RAZÕES DE APELAÇÃO A RÉ  APLICAÇÃO DA REGRA 
DO ART. 435, PARTE FINAL, CPC, POR ANALOGIA  
POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE 
REEMBOLSO EFETUADO PELO CORRÉU  
INEXISTENTE O INTUITO DE OCULTAÇÃO 
PREMEDITADA DO DOCUMENTO OU DE 
SURPREENDER A PARTE CONTRÁRIA  VALORES QUE 
DEVEM SER ABATIDOS DA CONDENAÇÃO A TÍTULO 
DE DANOS MATERIAIS  DANO MORAL  SITUAÇÃO 
RETRATADA NO CASO CONCRETO QUE VAI ALEM DO 
MERO ABORRECIMENTO  INDENIZAÇÃO FIXADA EM 
R$ 2.500,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO  
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE  RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.

Apelação interposta contra sentença 
que julgou extinta a ação em face da Emirates Airlines, e 
procedente em relação a Decolar.com para condena-la ao 
pagamento da importância de R$ 11.245,26 a título de dano 
material bem como R$ 2.500,00 pelos danos morais sofridos 
pelo autor.

Recorre a corré Decolar.com 
insistindo na ilegitimidade para figurar no polo passivo, eis 
que atua apenas como intermediadora dos negócios. Alega ainda 
que a prescrição reconhecida em relação a corré Emirates lhe 
aproveita por se tratar de obrigação indivisível.

No mérito sustenta a ausência de 
responsabilidade pelos fatos ocorridos eis que mera 
intermediária, não podendo ser condenada a restituir/repassar 
valores que sequer recebeu, aduzindo ainda a ausência do 
efetivo prejuízo pelo autor. Acena com a restituição dos 
valores realizada pela companhia aérea, fato este que veio a 
tomar conhecimento. Subsidiariamente postula o abatimento do 
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valor da condenação.

E por fim, insurge-se contra os danos 
morais, e postula ao menos a redução do valor fixado para a 
indenização.

O recurso foi processado e 
respondido, sendo encaminhado a segunda instância onde foi 
admitido em seus regulares efeitos.

É o relatório.

Inicialmente afasta-se a preliminar 
de ilegitimidade arguida pela apelante uma vez que esta 
integra a cadeia de fornecedores, aliás, como por ela própria 
admitido, ao afirmar que presta serviços de intermediação 
entre consumidor e companhias aéreas e reservas de hotéis 
(serviços buscados pelo autor no caso concreto) entre outros, 
ao disponibilizar pesquisa de preços, viabilizando as 
compras, caracterizando parceria entre as partes. (art. 7°, 
parágrafo único do código de Defesa do consumidor).

Igualmente fica afastada a aduzida 
prescrição. Sabe-se que a ocorrência desta em relação à um 
dos devedores, só aproveita ao outro se indivisível a 
obrigação, o que, ao contrário do deduzido, não ocorre no 
caso em comento.

No que diz respeito aos danos 
materiais assiste razão ao apelante.

Reconheceu a sentença ser devida a 
quantia de R$ 11.245,26 decorrente do cancelamento do voo 
efetuado pelo autor.

Todavia, em suas razões recursais, 
precisamente a folha 208, o apelante alega ter tomado 
conhecimento do reembolso dos valores efetuado pela companhia 
aérea corré e para tanto junta aos autos os documentos de 
folhas 220/221.

Note-se que o apelado insurge-se 
contra a juntada intempestiva dos mesmos por não se tratar de 
documento novo, requerendo o desentranhamento respectivo 
(folha 234).

Entretanto, vale destacar, que o 
apelado em nenhum momento impugna referidos documentos, nem 
mesmo seu conteúdo, apenas, frise-se, se insurgiu contra sua 
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juntada tardia.

Dispõe o artigo 435 do Código de 
Processo Civil que, “É lícito às partes, em qualquer tempo, 
juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer 
prova dos fatos ocorridos depois de articulados, ou para 
contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.”

Sendo assim, possível, por analogia, 
sua aplicação ao caso dos autos.

Infere-se que a juntada do referido 
documento, embora não seja novo, e afastada a suspeita de 
ocultação premeditada do mesmo, seja por se tratar de 
documento emitido por terceiro que não o apelante seja por 
não haver intuito de surpreender a parte contrária, já que 
alegada a restituição anteriormente pela corré Emirates 
quando da apresentação da sua defesa, nem mesmo o Juízo, não 
há óbice na sua juntada.

Assim, segundo Theotonio Negrão em 
sua obra “Código de Processo Civil e Legislação processual em 
vigor”, 42ª Edição, página 469:

“Somente os documentos tidos como 
pressupostos da causa é que devem acompanhar a inicial e a 
defesa. Os demais podem ser oferecidos em outras fases e até 
mesmo na via recursal, desde que ouvida a parte contrária e 
inexistentes o espírito de ocultação premeditada e o 
propósito de surpreender o juízo.” (RSTJ 14/359  grifo 
nosso).

Consigne-se ainda que, consoante reza 
o artigo 437, §1° do mesmo Código, foi observado o 
contraditório.

Ressalve-se ainda o disposto no 
artigo 5° do estatuto processual:

“Aquele que de qualquer forma 
participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-
fé”

Nestas condições fica acolhido pedido 
do apelante, observando-se que a soma dos valores 
representados pelos documentos de folhas 220/221, perfazem a 
quantia de R$ 11.245,26, não havendo, portanto, quantia a ser 
restituída, verificando-se inclusive constar do documento 
apresentado pelo apelante o numero do cartão de crédito 
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coincidente com aquele apresentado na fatura do autor em que 
há o desconto da parcela.

Por fim, quanto ao dano moral, cuja 
indenização fora fixada pela sentença no valor de R$ 
2.500,00, verifica-se que, muito embora a necessidade de 
alteração de data tenha se dado por necessidade e iniciativa 
do autor, fato é que lhe foi confirmada a possibilidade de 
remarcação pela própria companhia aérea, bem como a  
disponibilidade de lugares, conforme se observa a fl. 48. Daí 
porque, ausente qualquer justificativa da apelante quanto a 
omissão da conduta neste sentido, o que demonstra certo 
descaso em atender o consumidor que apenas exercia seu 
direito, evidenciada a falha na prestação dos serviços.

Situação retratada que extrapola a 
situação de mero aborrecimento.

Com relação ao valor arbitrado pelos 
danos morais, sabe-se que referida indenização deve ser 
estabelecida em importância dentro de um critério de 
prudência e razoabilidade, porque não deve ser fonte de 
enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT 742/320; RJTJESP 
137/187; JTJ-LEX 174/49).

A propósito do tema, manifestou-se o 
Superior Tribunal de Justiça:

“Embora a avaliação dos danos morais 
para fins indenizatórios seja das tarefas mais difíceis 
impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar, em cada caso, 
para as condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou 
culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais 
sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da 
condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de 
forma a desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, 
e a de compensar o sofrimento indevidamente imposto, 
evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa 
fonte de enriquecimento injustificado ou que seja 
inexpressivo ao ponto de não retribuir o mal causado pela 
ofensa”. (AI n° 163.571/MG, Rei. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. 
9.2.99, DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71).

Desta feita, atendidas as 
circunstâncias do caso concreto e observados os requisitos 
acima referidos, verba fixada em R$ 2.500,00 que se mostra 
adequada, não havendo motivo para sua redução.

Por esses fundamentos, reforma-se a 
sentença em parte, para afastar a condenação da ré ao 
pagamento da quantia equivalente aos danos materiais, 
mantida, entretanto, quanto aos danos morais.
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Ante o exposto, pelo meu voto, dou 
provimento em parte ao recurso.

                    PAULO ROBERTO DE SANTANA
                          Desembargador Relator
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