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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1010480-36.2015.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante DECOLAR.COM 

LTDA, é apelada ILZA APARECIDA DE AGUIAR BISPO (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 26ª 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 Exmos. Desembargadores FELIPE 

FERREIRA (Presidente sem voto), BONILHA FILHO E RENATO SARTORELLI.

São Paulo, 26 de abril de 2018

Alfredo Attié

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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26ª Câmara de Direito Privado

Apelação nº: 1010480-36.2015.8.26.0344

Apelante: DECOLAR.COM LTDA 
Apelado: Ilza Aparecida de Aguiar Bispo

COMARCA: Marília

VOTO N.º 8.617

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TURISMO. AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. 
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. OFERECIMENTO 
DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO (GUIA OU 
ORIENTADOR) PARA PRESTAR AUXÍLIO À PASSAGEIRA 
NA CONEXÃO  EM MADRI. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO. PASSAGEIRA IMPEDIDA DE ENTRAR EM 
TERRITÓRIO ESPANHOL E RECONDUZIDA AO BRASIL 
APÓS PERMANECER TRÊS DIAS NA CARCERAGEM DA 
POLÍCIA ESPANHOLA NO AEROPORTO. LEGITIMIDADE 
PASSIVA DA EMPRESA RÉ, QUE NÃO SE DESINCUMBIU 
DE DEMONSTRAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS 
OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 333, II, 
CPC/1973; ART. 373, II, NCPC). INDENIZAÇÃO MORAL 
DEVIDA. VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA À DUPLA 
FINALIDADE, PUNITIVA E COMPENSATÓRIA, E AOS 
PARÂMETROS ADOTADOS PELA CÂMARA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos.

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, 

fundada prestação de serviço de turismo, cujo pedido foi julgado procedente na sentença 

de fls. 115/117 para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.540,00 por danos materiais e 

R$ 30.000,00 por danos morais, totalizando o valor de R$ 32.540,00, corrigidos 

monetariamente a partir da sentença e acrescidos de juros a partir da citação. Pela ré, 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da 

condenação.
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A ré apela sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo 

passivo da demanda, vez que não exerce ato de gerência sobre acompanhantes ou 

guias nos voos, e que o oferecimento desse serviço se restringe às Cias. Aéreas. Reitera 

que sua atividade se consubstancia na aproximação entre o usuário-comprador e o 

fornecedor, e que por tal serviço prestado recebe comissão. Insurge-se contra a 

condenação imposta e requer a improcedência da demanda ou a redução do quantum 

indenizatório.

Recurso tempestivo e preparado.

Recebem-se os recursos nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 

1.010, § 3º, c/c art. 1.012, ambos do CPC).

Contrarrazões às fls. 142/147.

É O RELATÓRIO.

A preliminar de ilegitimidade passiva não procede, devendo ser 

rejeitada. 

Com efeito, nenhuma razão detém a requerida ao afirmar ser 

parte ilegítima na presente demanda. 

Os documentos de fls. 14/16 comprovam a existência da relação 

comercial entre as partes, qual seja, a compra das passagens para os voos com 

embarque em Guarulhos em 29.09.13 e o retorno no dia 28.12.2013. E as tratativas 

ocorreram mediante ligações telefônicas com gravação, sendo que a autora apontou os 

números de protocolo e requereu a exibição do material pela ré para comprovar que lhe 

foi oferecido serviço de acompanhante na parada em Madrid. A empresa apelante restou 

silente.

Assim, é de ser afastada a alegada ilegitimidade passiva, uma vez 

que todos os que participam e lucram na compra e venda de passagens e de serviços 

turísticos são responsáveis e solidários, à medida que se beneficiam do sistema. 
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No caso em apreço, a empresa ré, que integra a cadeia de 

consumo na condição de intermediadora, tornou-se responsável solidária pelos danos 

oriundos de eventuais defeitos (falhas) nos serviços contratados pelos seus 

consumidores. Aplica-se aqui o preceito esculpido no artigo 14, caput, da Lei 8.078/90, 

que impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos 

provocados por defeitos relativos à prestação dos serviços - considerando-se como 

defeituosos os serviços que não fornecerem a segurança deles esperada à luz das 

circunstâncias relevantes, dentre as quais estão o modo de fornecimento, o resultado e 

os riscos que deles razoavelmente podem sobrevir e a época do fornecimento -, bem 

como o disposto no artigo 25, §1º, também do Código de Defesa do Consumidor, que 

consagra a solidariedade sob o ponto de vista obrigacional de todos os participantes da 

cadeia quando para a superveniência do dano eles contribuírem.

Pois bem.

A autora aduziu na exordial que, em decorrência da depressão 

que vinha sofrendo, optou por se hospedar na casa da irmã, que reside em Portugal, 

durante o período de tratamento, e que durante a tratativa para aquisição das passagens 

aéreas com a apelada revelou o temor de realizar a viagem com escala ou conexão, vez 

que apresentava o problema de saúde citado e não tinha habilidade com outro idioma. 

Adquiriu passagens aéreas (ida e volta) de São Paulo para 

Lisboa, com escala em Madrid, após ser informada pela empresa apelada que a Cia. 

Aérea disponibilizava serviço de acompanhamento de passageiros para lhe prestar 

auxílio na conexão. 

Todavia, já em Madrid, no voo de ida, aguardou por longo período 

a presença do acompanhante contratado, o que não ocorreu, e por não dominar o idioma 

e sofrer do problema de saúde citado, foi impedida de entrar em território espanhol e de 

embarcar na conexão para Lisboa. 

Relatou ainda que foi revistada por policiais locais; interrogada e, 

por fim, reconduzida para o Brasil, após permanecer três dias na carceragem especial da 

polícia espanhola, no Aeroporto de Barajas, e que, por tais motivos, faz jus à indenização 

por danos materiais e morais decorrentes da postura ilegal da ré que, na ocasião da 

venda, garantiu o serviço profissional de acompanhamento na escala após ser informada 
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da peculiaridade da condição da consumidora.

Diante da falha na prestação do serviço contratado, 

consubstanciado na prestação de serviço deficiente e defeituoso, bem como da não 

demonstração da ré de fatos e argumentos deduzidos pela autora na petição inicial, deve 

arcar ela com os danos causados.

Na decisão atacada a matéria foi examinada com clareza, a 

analisada toda a documentação constante dos autos para convencimento do magistrado.

Destaca-se o seguinte trecho (fls. 116):

“É claro e evidente que ocorreram os danos morais de quem embarca 

numa aeronave com proposta de bons serviços prestados pelo 

transportador e culmina por ser tratado como criminoso no aeroporto de 

um País estranho e decorrente de escala oferecida pela própria empresa-

ré, máxime sendo passageira uma mulher. A rigor, a empresa-ré tinha e 

tem a incumbência de oferecer serviços seguros e eficientes e, no 

presente caso, não se desincumbiu do ônus de provar outros fatos que 

fossem desqualificativos dos fatos alegados pela autora.”

No que se refere à fixação do valor da indenização moral, deve-se 

observar que seu arbitramento leva em conta as funções ressarcitória e punitiva da 

indenização, assim como a repercussão do dano e a possibilidade econômica do 

ofensor, não podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento para 

aquele a que se pretende indenizar, como também não pode ser diminuto a ponto de não 

incentivar a ré no aprimoramento dos seus serviços, evitando a reiteração de condutas 

indevidas.

A respeito, ensina Caio Mário da Silva Pereira que a indenização 

não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que 

se torne inexpressiva:

A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial 
efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser 
mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber 
uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo 
juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as 
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posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que 
se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne 
inexpressiva. (“Responsabilidade Civil”, Editora Forense, 9ª ed., pág. 60).

Dessa maneira, observados os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a reparar a ofensa à esfera extrapatrimonial da apelante e, 

ao mesmo tempo, não servir de meio a proporcionar o enriquecimento ilícito, fixa-se para 

indenização o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para a autora, atendendo-se aos 

critérios acima delineados e aos parâmetros praticados por este E. Tribunal.

Neste sentido:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPRA DE PASSAGENS 
AÉREAS. AFASTADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 
DEMANDADA, FORNECEDORA DE SERVIÇOS.   DESÍDIA DA RÉ NO 
QUE TANGE AO CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PACOTES 
ADQUIRIDOS. SENTENÇA MANTIDA (ART. 252 DO RITJSP). VALOR 
INDENIZATÓRIO QUE DEVE CONSIDERAR O GRAU DO ABALO 
SOFRIDO E O CARÁTER COMPENSATÓRIO E PUNITIVO DA 
CONDENAÇÃO. MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO COM 
ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. TJSP. AP. 
0003286-26.2013.8.26.0003 RELATOR: J. PAULO CAMARGO 
MAGANO. COMARCA: SÃO PAULO. 26ª CÂMARA DE DIREITO 
PRIVADO. DATA DO JULGAMENTO: 24/09/2015. DATA DE 
REGISTRO: 29/09/2015)

Ressalta-se que, em tal valor, deve incidir correção monetária 

desde seu arbitramento (data do acórdão), nos termos da súmula 362 do STJ, e juros de 

mora desde a citação, por se tratar de obrigação ilíquida decorrente de relação contratual 

(mora ex persona).

Deve ser registrado que, na ação de indenização por dano moral, 

a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência 

recíproca (súmula 326 do E. STJ), o que, por consequência, impõe à ré o dever de arcar 

com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 20% 

sobre o valor total da condenação, inclusive sobre o dano material reconhecido na 

sentença, já considerados os termos do artigo 85, §11º, do CPC.

.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

ALFREDO ATTIÉ
Relator
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