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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1131144-18.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BIL VIAGENS 
E INTERCAMBIO LTDA, são apelados FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E 
TURISMO LTDA e AMERICAN AIRLINES INCORPORATION.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16ª 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 SIMÕES DE 
VERGUEIRO (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.

São Paulo, 30 de maio de 2018.

Jovino de Sylos
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 32116
APEL.Nº: 1131144-18.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.  : BIL VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA.
APDA.  : FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

*Indenização por danos materiais e morais - transporte aéreo de 
passageiros  cancelamento do voo de ida para o Canadá  falha na 
prestação dos serviços - evidenciada culpa das rés - reparação 
devida  jurisprudência do TJSP - arbitramento moderado do 
quantum indenizatório - solidariedade de todos os agentes 
integrantes da cadeia de fornecimento - - demanda procedente em 
parte - apelo parcialmente provido.*

1. Cuida-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais, movida por Bil Viagens e Intercâmbio 

Ltda. em face de Flytour Agência de Viagens e Turismo Ltda. e 

American Air Lines INC., alegando que firmou com a corré 

Flytour contrato de prestação de serviços de compra de 

passagens aéreas para um grupo de passageiros composto por 39 

menores de idade, acompanhados de guias (fls. 02), para fins 

de viagem cultural com destino ao Canadá. Anota que, apesar 

de certificada que a programação estava em ordem, foi 

surpreendida, no dia do embargue, com a notícia de 

cancelamento do voo, sem que recebesse qualquer 

informação/suporte das rés quanto ao “novo dia/horário de 

voo”, inclusive tendo que deslocar funcionários e diretor ao 

Aeroporto de Cumbica/SP “para identificação e solução do 

problema junto ao balcão de atendimento da corré American” 

(fls. 04). Argumentando que conseguiu, em outro dia, embargar 

pela Qatar Airlines apenas parte do grupo adolescente e que 

foi alvo de críticas dos familiares descontentes, sem receber 
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apoio e orientação dos funcionários das requeridas Flytour e 

American Air Lines, pediu ressarcitório material de 

R$6.476,46, correspondente ao gasto com deslocamento de 

funcionários, alimentação e etc., bem como moral no importe 

de R$50.000,00, mais consectários de estilo.

2. A autora e a corré American noticiaram 

composição amigável no valor de R$6.000,00 (fls. 93), 

homologada por sentença, com extinção do feito quanto à 

American (fls. 130). Houve pedido de continuidade da demanda 

contra a corré Flytour (fls. 132).

3. Citada, a Flytour apresentou resposta a 

fls. 133, advindo réplica a fls. 182.

4. A r. sentença de fls. 187/188, 

considerando que a única responsável pelo evento danoso é a 

American Air Lines INC, julgou a demanda improcedente, 

atribuindo à postulante sucumbência de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor 

corrigido da causa.

5. Recorreu a vencida a este E. Tribunal 

(fls. 190), arguindo preliminarmente a nulidade do “decisum”, 

porque o julgamento antecipado da lide cerceou-lhe a defesa. 

No mérito, buscando a reforma do “decisum” com inversão 

sucumbencial, insiste na presença do dever de indenizar da 

corré Flytour, porque há nexo causal entre sua conduta e o 

fato danoso alegado, visto que intermediou a contratação de 

transporte aéreo de passageiros e nada fez para solucionar o 

problema, sendo pois responsabilidade objetiva. Colacionou 

Arestos.

6. O recurso foi recebido, processado e 

respondido a fls. 207, subindo os autos em seguida.
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É o relatório.

7. A aventada preliminar de cerceamento de 

defesa não prospera. Quando os documentos carreados ao feito 

são suficientes para firmar o convencimento do juízo, fazendo 

com que seja desnecessária a produção de outras provas, 

afastada estará essa pleiteada irregularidade, como bem anota 

THEOTONIO NEGRÃO, in CPC/73 e legislação processual em vigor, 

42ª Ed. Saraiva, art. 330  2b: “Em matéria de julgamento 

antecipado da lide predomina a prudente discrição do 

magistrado, no exame da necessidade ou não da realização da 

prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso 

concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar 

do contraditório (STJ-4ª Turma, REsp. 3.047-ES, REL. MIN. 

ATHOS CARNEIRO, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 

17.9.90, p. 9.514)”.

8. ”Constantes nos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do 

julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4ª Turma, AG 14.952/DF  

AgRg, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 4.12.91, negaram 

provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472). Daí porque acertado o 

pronto julgamento da lide (art. 355, inc. I, do CPC/15), pois 

a matéria em debate, embora envolva matéria fática e de 

direito, não demanda a produção de demais provas além 

daquelas já apresentadas nos autos, sendo certo que a prova 

documental é suficiente para o julgamento.

9. No mérito, o inconformismo da apelante 

merece parcial acolhimento porque, de um lado, a sentença 

combatida não deu correto desenlace à questão posta em juízo, 

e, de outro, porque se revela abusiva e ofensiva aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade a insistida 
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indenização moral no importe de R$50.000,00. Em prudente 

arbítrio, resolve-se condenar a corré Flytour a pagar à 

autora o valor de R$6.000,00, acrescido de correção monetária 

pela Tabela Prática do TJSP e de juros moratórios de 1% ao 

mês, ambos contados deste arbitramento até o efetivo depósito 

ou pagamento. Observe-se que essa quantia é idêntica àquela 

ajustada pela postulante com a corré American, possivelmente 

tida como justa ao ressarcitório dos danos exordialmente 

reclamados para cada ré. Passa a apelada Flytour a responder 

pelos ônus sucumbenciais de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios ora fixados em 15% do condenatório 

atualizado.

10. Em outras palavras, o “quantum debeatur” 

fixado em R$6.000,00 para cada ré, destacando-se que a corré 

American já efetuou o pagamento fls. 179/180, revela-se 

suficiente em face das peculiaridades da espécie em exame, 

das características da requerente, além de compatível com as 

condições das causadoras do mal, produzindo impacto bastante 

para dissuadi-las de igual atentado, sem ensejar 

enriquecimento indevido da vítima.

11. E esse condenatório acontece porque, 

cancelado o voo pela requerida American Air Lines, os autos 

mostram que a autora teve que providenciar por sua própria 

conta a solução do problema e o remanejamento de parte dos 

passageiros em outra companhia aérea (Qatar Airlines), 

suportando críticas dos familiares descontentes, de modo que 

a inicial indenizatória imputa à Flytour responsabilidade 

pelos fatos oriundos de “tumulto e confusão”. E há 

pertinência subjetiva da lide quanto a ela, porque 

intermediou a compra e venda das passagens aéreas, não 

discrepando do presente entendimento a orientação 
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jurisprudencial deste Sodalício: “Prestação de serviços - 

agência de turismo - ação de indenização por danos materiais 

e morais - ação procedente - pacote de viagem cancelado  

cruzeiro marítimo - falha na prestação de serviços - repasse 

de valores não efetuados - ilegitimidade passiva não 

reconhecida - solidariedade entre agência de turismo e 

companhia de viagem - dano moral configurado  quantum 

reduzido - apelação da ré parcialmente provida e apelação dos 

autores provida” (Apelação nº 0008851-87.2012.8.26.0008, 

TJSP, 33ª Câmara de Direito Privado, REL. DES. LUIZ EURICO, 

j. 30.01.2017).

12. E nem se pode falar em perda superveniente 

do interesse de agir da apelante em face da apelada, em razão 

da composição judicialmente homologada, com pagamento e 

extinção do feito quanto à corré American, o que desobrigaria 

a devedora solidária. Ora, da leitura lógica e sequencial da 

petição de acordo e da respectiva sentença homologatória, 

percebe-se que a quitação do ressarcitório ajustado e a 

respectiva extinção do feito se deu exclusivamente em relação 

à autora e à empresa American Air Lines INC, inclusive 

peticionando a autora para fins de prosseguimento do feito 

contra a Flytour. Confira-se a fls. 93/95, 130 e 132.

13. Repisa-se, incontroverso o cancelamento do 

voo, com a imposição dos ônus daí decorrentes à autora, de 

certo que o contrato de prestação do serviço de intermediação 

de transporte aéreo também foi defeituoso, sendo óbvio o 

desconforto suportado pela postulante perante seus 39 

clientes menores de idade, com envolvimento das respectivas 

famílias, ao esperar sem amparo no aeroporto de Cumbica a 

solução do problema.

14. Nessa linha de entendimento, não se pode 
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olvidar que, “provados os fatos, nem há necessidade da prova 

do dano moral, porque a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação (CF/88, art. 5º, V e 

X), de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. A prova do dano se satisfaz, na espécie, com a 

demonstração do fato externo que o originou e pela 

experiência comum” (STJ - 3ª T., REsp. 261.028-RJ, REL. MIN. 

MENEZES DIREITO, j. 30.05.01; RSTJ 152/389; STJ  4ª T., 

REsp. 241.813-SP, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 

23.10.01).

15. A propósito, já se decidiu que “O dano 

moral, sem repercussão no patrimônio, não há como ser 

provado. Ele existe tão-somente pela ofensa, e dela é 

presumido, sendo o bastante para justificar a indenização” 

(RT 681/163). Nessas condições, não há dúvida a respeito do 

nexo causal entre a conduta da apelada e o dano moral sofrido 

pela apelante Bil Viagens e Intercâmbios Ltda.

16. Em suma, inequívoca a satisfação moral 

devida pela recorrida Flytour, exata a orientação de que “tal 

indenização possui o sentido de compensar a sensação de dor 

da vítima, representando uma reparação capaz de neutralizar 

ou anestesiar de alguma forma o sofrimento impingido” (Ap. 

Cível 238.212-2, TJSP, REL. DES. CARLOS DE CARVALHO), resolve-

se modificar o decisório combatido, para condenar a corré 

Flytour a pagar à autora o valor de R$6.000,00, acrescido de 

correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e de juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos contados deste arbitramento 

até o efetivo depósito ou pagamento, passando a apelada a 

responder pelos ônus sucumbenciais de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios ora fixados em 15% do 

condenatório atualizado.
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17. Com esses fundamentos, dá-se parcial 

provimento ao recurso.

JOVINO DE SYLOS
Relator
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