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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000073-71.2017.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante 
DECOLAR. COM LTDA, e apelado MARCELO ESTEVE MARQUES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª 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 THIAGO DE SIQUEIRA 
(Presidente) e MELO COLOMBI.

São Paulo, 25 de abril de 2018.

Tavares de Almeida
Relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº: 1000073-71.2017.8.26.0191

APELANTE: MARCELO ESTEVE MARQUES

APELADA: DECOLAR. COM LTDA

COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS

JUIZ DE 1º GRAU: PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES 

MARSIGLIA

SENTENÇA PUBLICADA EM 6.12.2017

VOTO Nº 5483

AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO -  AUTOR - 

IMPOSSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA VIAGEM AUSÊNCIA 

DO CÓDIGO DA EMPRESA AÉREA NO AEROPORTO DE DESTINO -  RÉ 

- INTERMEDIADORA NA VENDA DOS BILHETES AÉREOS  

LEGITIMIDADE PASSIVA  RECONHECIMENTO  INTELIGÊNCIA DO 

ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E DO ART. 14 DA LEI 8.078/90 - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO  DANOS MATERIAIS  CONDENAÇÃO  VALOR  

NECESSIDADE DO ABATIMENTO DOS REEMBOLSOS JÁ 

REEMBOLSADOS - DANO MORAL  OCORRÊNCIA  JUÍZO A QUO  

ARBITRAMENTO  ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE  ART. 8º DO CPC.

APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

VISTOS.
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Trata-se de ação indenizatória sob o fundamento que em 

13.9.2016 adquiriu por intermédio da ré passagens aéreas para o Chile e Peru. Na ida para 

três trechos: São Paulo  Santiago (Chile), Santiago a Lima (Peru) e de Lima a Cuzco 

(Peru). Na volta a viagem compreenderia Cuzco para Lima e de Lima para São Paulo. No 

último de trecho da ida, a empresa aérea tentou antecipar a passagem, não concretizada, 

dada a sua impossibilidade. Foi reembolsado em R$ 300,00. Assim, adquiriu um segundo 

bilhete, sem sucesso no prosseguimento da viagem em razão da inexistência do voo e da 

companhia. Somente com a compra de uma terceira passagem é que logrou embarcar no 

dia seguinte. Teve gastos com telefonia móvel para contatar a irmã que estava no destino, 

na cidade de Cuzco. Arcou com danos materiais de R$ 1.733,62. Pugnou pelo reembolso e 

por danos morais.

Sentenciou-se o feito nos seguintes termos: “É o relatório. 

Fundamento e Decido. A lide prescinde de novas provas, portanto, é hipótese de 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A 

preliminar se confunde com o mérito, assim, com este deve ser julgado. No mérito, os 

pedidos são procedentes em parte. O documento de fls. 13 demonstra o pagamento da 

quantia de R$984,82 em favor da ré, enquanto o documento de fls. 14 comprova o 

reembolso, pela ré, da quantia de R$300,00 e novo pagamento do autor para a requerida 

de R$1.183,77. O primeiro pagamento, conforme restou incontroverso, foi da primeira 

passagem aérea adquirida para ir de Lima a Cuzco, no Peru, enquanto o segundo 

pagamento foi da segunda passagem aérea para o mesmo trecho. No entanto, a 

declaração traduzida em fls. 101/102 demonstra que essa segunda passagem aérea não 

pode ser utilizada, pois o código de compra não estava registrado em nenhuma companhia 

aérea do aeroporto de Lima, Peru. Com isso, o autor precisou comprar nova passagem 

aérea, nos termos do documento traduzido em fls. 103/104. Em razão do atraso, por 

precisar adquirir nova passagem aérea, o requerente necessitou comprar serviços de 

telefonia móvel a fim de avisar sua irmã, que já estaria em Cuzco. No caso em tela, 

percebe-se que a empresa ré prestou serviço ao requerente, portanto, como fornecedora 

deve responder, independente de culpa, pelos danos sofridos pelo consumidor. Assim, deve 

a ré indenizar o autor pelas passagens aéreas que não pode utilizar, bem como todos os 

transtornos decorrentes da impossibilidade de utilizar as passagens aéreas, o que inclui 
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indenizar pelos serviços de telefonia que o autor precisou adquirir. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do 

cancelamento de passagem aérea Legitimidade passiva da empresa. Decolar 

caracterizada Compra da passagem que se deu de forma exclusiva com o réu, inexistindo 

prova da participação da companhia aérea no negócio formalizado entre as partes 

Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, art. 14 do Código do Consumidor 

Nulidade da disposição contratual que exclui a responsabilidade da empresa pelo 

cancelamento de voo, art. 51, IV e § 1.º, II do aludido diploma Danos materiais 

comprovados pela aquisição de novo bilhete aéreo, art. 373, I, do Código de Processo 

Civil Prejuízos extrapatrimoniais presumidos e intuitivos devido aos transtornos 

enfrentados pelo passageiro Adequação do arbitramento em quantia suficiente, 

proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática 

Inclusão de honorários recursais, art. 85, § 11, do Código de Processo Civil Recurso 

provido, em parte” (Tribunal de Justiça de São Paulo, 38ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação nº 1003152-40.2017.8.26.0100, Rel. Des, César Peixoto, j. em 25/10/2017). As 

passagens aéreas que devem ser indenizadas são no valor de R$984,82 e R$1.183,77, 

conforme documentos acima mencionados. Além disso, os serviços de telefonia custaram 

ao autor a quantia de R$165,03 conforme documento traduzido em fls. 106/107 e 15. 

Portanto, a indenização devida pela ré ao autor é de R$2.333,62. Descontado o valor de 

R$300,00 já pagos, conforme alegado pelo próprio autor, resta a quantia de R$2.033,62. 

Entretanto, o pedido de indenização por dano material foi de R$1.733,62, assim, para 

evitar uma sentença ultra petita, a requerida será condenada em mencionada quantia. O 

autor também pleiteia indenização por dano moral. Conforme restou demonstrado, o 

requerente teve que comprar duas passagens aéreas que não pode utilizar, bem como 

aguardar longo período no aeroporto e contratar serviços de telefonia para entrar em 

contato com familiares, justamente quando estava em período de férias. Com isso, evidente 

o abalo sofrido pelo autor. O valor pleiteado se revela excessivo, portanto outro valor 

deverá ser fixado, o que não implica em sucumbência recíproca, nos termos da Súmula nº 

326 do Superior Tribunal de Justiça. Após a citação, o autor noticiou que a empresa ré 

pagou a quantia de R$1.568,59, parte em 25 de julho e parte em 02 de setembro, ambos de 

2017. Com isso, esse valor deverá ser abatido da condenação para fins de cumprimento de 

sentença. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos, com resolução 
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de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a ré 

DECOLAR.COM LTDA a pagar ao autor a quantia de R$1.733,62 (mil setecentos e trinta 

e três reais e sessenta e dois centavos), a título de indenização, com juros de mora de 1% 

ao mês e correção monetária nos termos da Tabela Prática do E. Tribunal de justiça de 

São Paulo, contados, ambos, desde o desembolso, e CONDENAR a ré DECOLAR.COM 

LTDA a pagar ao autor a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, 

com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária nos termos da Tabela Prática do 

E. Tribunal de Justiça de São Paulo, contados, ambos, desde a data desta sentença, nos 

termos da Súmula nº 362, do Superior Tribunal de Justiça. Condeno a ré ao pagamento 

das custas e despesas processuais, inclusive os honorários da tradutora, conforme fls. 109, 

devidamente atualizados desde o desembolso, e honorários de advogado, que fixo em 10% 

do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Oportunamente, arquivem-se 

os autos. P.I.C.” (fls. 141/144).

Inconformada, a ré apelou (fls. 148/170). Arguiu a 

ilegitimidade passiva e bateu-se pela ausência de responsabilidade porque é mera 

intermediária da relação jurídica entre o autor e as empresas fornecedoras do serviço. A 

reserva foi cancelada pela companhia aérea. Não foi comunicada. Argumentou que o autor 

já foi reembolsado de forma integral. Não responde pelos danos materiais. Exaltou ainda a 

inocorrência dos danos morais. Alternativamente requereu a mitigação da condenação.

O autor contrarrazoou (fls. 205/207).

É O RELATÓRIO. 

O autor adquiriu passagens aéreas para o Chile e Peru. Na ida 

comprou três trechos: São Paulo - Santiago (Chile), Santiago - Lima (Peru) e  Lima - 

Cuzco (Peru). Na volta iria de Cuzco para Lima (Peru) e de Lima para São Paulo (fls. 

13/19).

A falha na prestação do serviço ocorreu no último trecho de 

ida, de Lima a Cuzco. No total, adquiriu três passagens. Pela primeira pagou a R$ 984,82. 
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Foi reembolsado em R$ 300,00. Pela segunda pagou R$ 1.183,77, com partida programada 

para o dia 21.9.2016, às 14:40 horas, a qual não ocorreu, pois o código de compra da 

companhia aérea não estava registrado no aeroporto de Lima, conforme declaração 

prestada na autoridade da polícia local (fls. 13/14 e 101/102):

“Apresentou-se ao Serviço de Atendimento ao Turista do 

Aeroporto Internacional  “Jorge Chávez”, pertencente à Delegacia Especial de Turismo 

Callao, o Turista de nacionalidade brasileira, Marcelo ESTEVES MARQUES (42) 

solteiro, Advogado, identificado com o passaporte nº FH920053, seus país de origem, por 

intermédio de uma página da Internet (DECOLAR.COM) realizou a compra de uma 

passagem aérea da Cidade de Lima a Cusco para o dia 21SET2016 às 14:40min com 

número de voo H122564 e retorno no dia 24SET2016 às 16h 10 min, quando então foi 

constatado na companhia de Elizabeth SANABIOMATOS, Guarda AVSEC. De AIJCH que 

o referido código não está registrado em nenhuma companhia aérea deste aeroporto. O 

que relata à PNP para os fins da lei. (fls. 101).

Viu-se então na contingência de adquirir terceira passagem 

para concluir a viagem no dia 22.9.2016, às 8:00 horas. Para tanto, desembolsou USD 

175,41 (fls. 103/104). 

No caso, a responsabilidade é solidária em relação a todos os 

integrantes da cadeia de fornecedores do serviço, conforme o art. 7º, parágrafo único, da 

Lei 8.078/90:

  Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Não há dúvida sobre a legitimidade passiva da ré. Em casos 

análogos, em que figurou como parte, esta Corte assim se pronunciou:

Responsabilidade civil  Danos materiais e morais  

Transporte aéreo internacional de passageiros  
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Cancelamento de voo dias antes da viagem programada  

Legitimidade passiva "ad causam" da agência de viagens e 

da operadora do transporte aéreo  Inteligência do art. 14 

do Código de Defesa do Consumidor  Responsabilidade 

solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento  

Precedentes do Col. STJ  Obrigação da transportadora de 

resultado  Danos configurados  Dano material  Aquisição 

de novas passagens aéreas internacionais para o destino 

pretendido  Dano moral  Tipificação "ipso facto"  

Redução do "quantum", visto que do cancelamento não 

decorreram maiores desdobramentos (R$ 12.000,00 para 

cada autor, mais razoável e proporcional)  Atualização 

monetária desde o arbitramento e juros de mora da citação  

Redução que não traz decaimento aos autores  Súmula n. 

326 do Col. STJ  Procedência da pretensão  Honorários 

advocatícios ainda a cargo das corrés na proporção de 2/3  

Sentença condenatória  Fixação em percentual sobre o 

"quantum" da condenação (art. 20, § 3º, do CPC de 1973)  

Redução a 10%  Recursos das corrés Decolar.com e TAM 

providos em parte. Responsabilidade civil  Danos materiais 

e morais  Transporte aéreo internacional de passageiros  

Coautor impedido de embarcar diante da falta de 

comprovação do pagamento de taxa de remarcação de voo  

Pagamento efetuado no cartão de crédito da filha do 

coautor, orientada à confirmação no guichê da operadora do 

transporte aéreo  Legitimidade passiva "ad causam" da 

companhia aérea responsável pela operação do voo  

Confirmação do pagamento dias antes  Falta de 

justificativa ao impedir o embarque - Obrigação da 

transportadora de resultado  Danos configurados  Dano 

material  Aquisição de passagem aérea internacional de 

outra companhia  Dano moral  Tipificação "ipso facto"  
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Redução do "quantum", visto que do cancelamento não 

decorreram maiores desdobramentos (R$ 12.000,00, mais 

razoável e proporcional)  Atualização monetária desde o 

arbitramento e juros de mora da citação  Procedência da 

pretensão  Honorários advocatícios ainda a cargo da corré 

Iberia na proporção de 1/3  Recurso da corré Iberia 

provido em parte.  (TJSP;  Apelação 

0039278-11.2010.8.26.0114; Relator (a): Cerqueira Leite; 

Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Campinas - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2017; 

Data de Registro: 23/01/2017).

PROCESSUAL CIVIL INDENIZATÓRIA AQUISIÇÃO DE 

PACOTE TURÍSTICO CORRÉ INTERMEDIADORA DO 

PASSAGEIRO E DA COMPANHIA AÉREA LEGITIMIDADE 

DE PARTE RECONHECIDA PRELIMINAR REPELIDA. 

Conquanto atue como mera intermediadora entre o 

passageiro e a companhia aérea, deve ser responsabilizada a 

operadora de turismo a que a corré Decolar.com é 

equiparada pela falha na prestação dos serviços, eis que 

integrante da cadeia de fornecedores, sendo, portanto, parte 

legítima para figurar no polo passivo da presente ação. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PACOTE TURÍSTICO 

FRUSTRADO INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL E MORAL 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA ARTS. 14 E 34 DO CDC 

DANO MORAL RECONHECIMENTO COMPENSAÇÃO 

REDUÇÃO IMPERTINÊNCIA RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. I- Respondem os prestadores de serviço, 

independentemente de culpa, e solidariamente, pela 

reparação dos danos causados pela abusiva falha na 

prestação de serviços e pela consequente frustração da 

expectativa dos contratantes. II- Eleito com a observância 
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dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade o valor 

indenizatório a título de dano moral, impertinente a 

pretensão da corré em sua redução. (TJSP;  Apelação 

1046669-37.2013.8.26.0100; Relator (a): Paulo Ayrosa; 

Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central 

Cível - 42ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2015; 

Data de Registro: 03/02/2015).

Vale ainda dizer que no caso incide a responsabilidade 

objetiva, à luz do art. 14 do sobredito diploma legal:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas 

sobre sua fruição e riscos. 

Em suma, a ré comercializou passagem aérea de companhia 

que não possuía registro no aeroporto do país de destino. São devidos os danos materiais, 

comprovados pelo autor no total de R$ 2.333,62, correspondentes às ligações telefônicas 

de R$ 165,03 e dos bilhetes aéreos de R$ 984,82 e R$ 1.183,77, respectivamente, já com o 

abatimento comprovado de R$ 300,00, o que resulta em R$ 2.033,62.

De toda sorte, há de se limitar a condenação em R$ 1.733,62, 

quantia pleiteada na inicial, como observado no julgado de origem, sob pena de se ter 

julgamento ultra petita (fls. 15, 101/102 e 103/104). Necessário ainda, como também 

anotado pelo magistrado, que após citada, a ré pagou mais R$ 1.568,59 em 25.7 e 2.9.2017 

(fls. 86/87 e 198/201). O valor remanescente devido se limita aos custos das chamadas 

telefônicas de R$ 165,03. 

Embora consignado na fundamentação da sentença os 

pagamentos, isso não foi objeto de contemplação no dispositivo, que acabou por impor à ré 

que arcasse com a integralidade dos valores, situação que merece reparo nesse ponto. 
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No mais, evidencia-se ainda que os fatos ultrapassaram o 

mero dissabor. O autor não pôde viajar na data agendada. Permaneceu no aeroporto das 

14hs40 dia 21.9.2016 até 22.9.2016, às 8:00 horas. Reconhece-se o dano moral, inerente ao 

fato (in re ipsa). Prescindível a produção de prova.

No que respeita à quantificação do valor, tem-se como 

pressuposto a justa recomposição pelo padecimento anímico. A verba não tem como mote 

o enriquecimento. Ao mesmo tempo se reveste do cunho punitivo e desestimulador, 

visando a que a ofensora não reitere a conduta. Sobre a questão precedente jurisprudencial 

assim orienta: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO.INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA 

FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. O valor 

da indenização por danos morais deve ser fixado em valor 

razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da 

condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a 

de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, 

consideradas as peculiaridades subjetivas do feito. 2.  No 

caso, a indenização foi arbitrada em valor consonante com 

os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo ser mantida. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ - AREsp. AgRg. 416.491-RJ, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 26.4.2016, DJ 3.5.2016).

Nesse sentir, em análise ao caso concreto, equânimes os R$ 

10.000,00 fixados pelo juízo a quo, consonantes aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade (art. 8º do CPC). Não é o caso de mitigação.
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Por fim, manter-se-á a sucumbência como lançada, na medida 

em que, a par da redução do montante indenizatório material, o fato ocorreu porque após o 

ajuizamento da ação a ré restituiu as importâncias e não porque julgado improcedente o 

pedido. 

                                              Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso 

para abater da condenação pelo dano material R$ 1.568,59, já reembolsados pela ré, 

remanescendo R$ 165,03, correspondentes às ligações telefônicas. No mais, mantenho a 

integralidade da verba sucumbencial que lhe foi imposta. 

TAVARES DE ALMEIDA

             RELATOR
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