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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1049648-67.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIR 
CHINA LIMITED, são apelados YARA CARPI DE OLIVEIRA NOGUEIRA 
(JUSTIÇA GRATUITA) e DECOLAR. COM LTDA.

ACORDAM, em 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 Exmos. Desembargadores J. B. 
FRANCO DE GODOI (Presidente sem voto), SEBASTIÃO FLÁVIO E SÉRGIO 
SHIMURA.

São Paulo, 23 de maio de 2018.

JOSÉ MARCOS MARRONE

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1049648-67.2016.8.26.0002

Apelante: AIR CHINA LIMITED 
Apelados: Yara Carpi de Oliveira Nogueira e Decolar. Com LTDA
Comarca: São Paulo
Voto nº29200

Prestação de serviços  Transporte aéreo internacional 
 Incontroverso o cancelamento imerecido da reserva 

relativa ao transporte aéreo adquirido da corré “Air China”, 
por meio do sítio eletrônico de sua parceira, corré 
“Decolar”  Cobrança do valor dos serviços cancelados por 
motivo não atribuído à autora que foram, posteriormente, 
devolvidos pelas rés  Rés que, na condição de parceiras, 
respondem solidariamente pelo evento noticiado na inicial 
 Aplicabilidade do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Prestação de serviços  Dano material  Pretendida 
restituição em dobro do valor pago à corré “Air China” que 
não deve ser aceita  Valor já devolvido pela corré “Air 
China” - Restituição dobrada que somente teria cabimento 
se ficasse comprovada a conduta maliciosa por parte da 
corré “Air China” - Inexistência de indícios de que a 
aludida corré houvesse atuado de maneira astuta  
Reputada como caracterizada, ademais, a hipótese de 
engano justificável, a que se refere o art. 42, parágrafo 
único, parte final, do CDC - Sentença reformada nesse 
ponto.

Prestação de serviços  Dano moral  Situação 
vivenciada pela autora, narrada na inicial, que revelou fato 
passível de indenização em verba de dano moral  Autora 
que faz jus à indenização de R$ 5.000,00, devida pelas rés 
em solidariedade - Montante que não foi atacado nas razões 
recursais  Procedência parcial da ação decretada  Apelo 
da corré “Air China” provido em parte. 

1. Yara Carpi de Oliveira Nogueira propôs ação de 
indenização por danos materiais e morais, de rito comum, em face de “Decolar.Com 
Ltda.” e “Air China Limited” (fls. 1/19, 69/70).

O MM. Juiz de origem outorgou à autora o benefício da 
justiça gratuita (fl. 63).

Cada uma das rés ofereceu contestação (fls. 74/86, 114/137), 
havendo a autora apresentado réplica (fls. 140/149).
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Instadas as partes a especificar provas (fl. 139), a autora e as 
rés manifestaram-se pela desnecessidade de dilação probatória (fls. 152, 169, 187).

Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 206), a ilustre 
juíza de primeiro grau considerou a ação procedente (fl. 209), para esse fim:

“(...) condenar: 
1. a corré 'Decolar.Com Ltda.' a pagar à autora, a título de 
repetição de indébito em dobro, o valor de R$ 1.492,54, 
atualizado monetariamente de acordo com a Tabela Prática 
para Cálculo de Atualização Monetária de Débitos Judiciais 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a contar de 
abril de 2016, acrescido de juros de mora à razão de 1% ao 
mês a contar da citação; 
2. a corré 'Air China Limited' a pagar à autora, a título de 
repetição de indébito em dobro, o valor de R$ 17.432,57 (...), 
atualizado monetariamente de acordo com a Tabela Prática 
para Cálculo de Atualização Monetária de Débitos Judiciais 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a contar de 
abril de 2016, acrescido de juros de mora à razão de 1% ao 
mês a contar da citação; 
3. as rés 'Decolar.Com Ltda.' e 'Air China Limited', 
solidariamente, a pagarem à autora, a título de indenização 
por dano moral, o valor de R$ 5.000,00, atualizado 
monetariamente de acordo com a Tabela Prática para Cálculo 
de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo e acrescido de juros de mora à 
razão de 1% ao mês, ambos a contar da presente data” (fls. 
209/210).
 
A digna autoridade judiciária sentenciante, no que concerne 

às verbas de sucumbência, deliberou que:

“Condeno as rés ao pagamento das custas e despesas 
processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa 
que, com base no artigo 85, § 2º, do Novo Código de 
Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação, arcando cada ré com metade da verba 
sucumbencial arbitrada” (fl. 210).

Inconformada, a corré “Air China Limited” interpôs, 
tempestivamente, apelação (fl. 212), aduzindo, em síntese, o seguinte: não praticou 
nenhum ato ilícito; o cancelamento das passagens aéreas foi feito pela corré 
“Decolar”; restituiu à autora os valores que lhe foram repassados; cuidando-se de 
transporte aéreo internacional, devem ser aplicadas as regras estabelecidas na 
Convenção de Montreal; como a autora foi reembolsada do valor das passagens 
canceladas, ela não faz jus à devolução em dobro; os danos morais não ficaram 
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configurados; atuou com boa-fé ao restituir à autora o valor discutido; a mera 
cobrança indevida não constitui fato passível de indenização em verba de dano 
moral (fls. 213/222).

O recurso foi preparado (fls. 223/224), havendo sido 
respondido pela autora (fls. 228/236).

A corré “Decolar” efetuou o depósito do valor da condenação 
que lhe foi imposta, R$ 4.611,75 (fls. 238, 239).

É o relatório.

2. O reclamo manifestado pela corré “Air China Limited” 
comporta acolhimento em parte.

Explicando:

2.1. Ficou incontroverso o cancelamento imerecido, em 
25.4.2016, das passagens aéreas adquiridas pela autora da corré “Air China”, por 
meio do sítio eletrônico de sua parceira, corré “Decolar.Com Ltda.”, em 8.4.2016 
(fls. 3, 41/44, 114/137).

Também não pairou dúvida de que, em virtude do 
cancelamento da reserva do contrato de transporte aéreo por motivo não imputável à 
autora (fl. 208), ela foi reembolsada, posteriormente, do valor cobrado de forma 
indevida, R$ 17.432,57 (fls. 5, 54/62).

Nessa linha de raciocínio, há de se admitir a responsabilidade 
solidária das rés pelo evento noticiado na inicial, conforme disposto no art. 7º, 
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 

Note-se que, quanto à oferta do serviço em questão, não 
incidem as regras estipuladas na Convenção de Montreal, concernentes à 
responsabilidade patrimonial do transportador aéreo por eventual prejuízo ocorrido 
na execução do contrato internacional.

2.2. Todavia, assiste razão à aludida corré (fl. 221), no que 
tange à devolução dobrada postulada na inicial (fl. 18).

A autora não faz jus ao dobro do valor cobrado, de modo 
indevido, pela corré “Air China Limited” (fls. 5, 18), por força das passagens aéreas 
canceladas. 

Como afirmado na inicial, o respectivo valor, R$ 17.432,57, 
já foi restituído à autora (fl. 5).

Em que pese entendimento em sentido oposto adotado na 
sentença recorrida (fl. 209), a restituição em dobro somente teria cabimento na 
hipótese de que ficasse provado que houve conduta maliciosa por parte da corré “Air 
China Limited”, ora apelante.

Nessa esteira houve pronunciamento do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça:

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição 
do indébito. Forma simples.
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir 
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a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, 
salvo prova da má-fé.
Negado provimento ao agravo” (AgRg no Ag nº 570.214-
MG, registro nº 2003/0229416-7, 3ª Turma, v.u., Rel. Min. 
NANCY ANDRIGHI, j. em 14.6.2004, DJU de 28.6.2004, p. 
315).

Ora, não existem indícios de que a referida corré tivesse 
atuado de maneira astuta.

Ademais, há de se reputar como caracterizada a hipótese de 
engano justificável, a que se refere o art. 42, parágrafo único, parte final, do Código 
de Defesa do Consumidor, porquanto não existem vestígios seguros de que o erro 
tivesse decorrido de dolo ou de culpa da apelante (vide, a esse respeito, conclusão de 
ANTÔNIO HERMAN V. BENJAMIN, in “Manual de direito do consumidor”, São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, capítulo IX, nº 38, p. 235).

2.3. Os danos morais, diferentemente do sustentado nas 
razões recursais (fls. 219/221), ficaram caracterizados (fl. 209).

A situação vivenciada pela autora, narrada na inicial (fl. 5), 
representou fato passível de indenização em verba de dano moral.

Segundo assinalado na sentença combatida:

“Presume-se, com base na experiência comum, o dano moral 
suportado pela autora em razão do defeito na prestação do 
serviço, ante: i) a frustração de sua legítima expectativa, por 
sua condição de consumidora; ii) o débito de valores elevados 
do saldo de seu cartão de crédito, em prejuízo de sua 
subsistência; iii) a demora na restituição dos valores 
indevidamente cobrados (somente em agosto de 2016). A 
frustração, a angústia e os transtornos suportados pela autora 
ultrapassam, assim, o mero aborrecimento, configurando 
abalo à integridade emocional” (fl. 208).

Há de persistir, portanto, o reconhecimento do direito da 
autora à reparação do dano moral no valor fixado na sentença hostilizada, R$ 
5.000,00 (fl. 209), devido por ambas as rés, solidariamente. 

Saliente-se que esse montante não foi atacado nas razões 
recursais (fls. 213/222).

3. Nessas condições, dou provimento parcial à apelação 
contraposta, reformando em parte a sentença impugnada (fls. 205/210), com o 
intuito de julgar a ação parcialmente procedente em relação à corré “Air China 
Limited”, afastando a sua condenação na devolução dobrada do valor de R$ 
17.432,57 (fl. 209), nos moldes acima explicitados (vide item 2.2).

Verificada a sucumbência recíproca da autora e da corré “Air 
China Limited”, tipificada no art. 86, “caput”, do atual CPC, elas devem ratear 
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custas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada uma.
A verba honorária, em consonância com o art. 85, § 2º, do 

atual CPC, é arbitrada em 10% sobre o valor atribuído à causa, isto é, sobre R$ 
38.925,11 (fl. 18), devendo a autora pagar ao advogado da ré apelante e esta ao 
advogado da autora a quantia correspondente a 50% da aludida verba, corrigida 
pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo a partir do ajuizamento da ação.

Em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita (fl. 63), as 
verbas de sucumbência só podem ser exigidas se ficar demonstrado que ela perdeu a 
condição legal de necessitada, nos termos do art. 98, § 3º, do atual CPC.

JOSÉ MARCOS MARRONE 
Relator
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