
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2018.0000060357

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1123296-77.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados 
GISELE MARIA RAMPAZZO, HAMILTON NOBRE, JOAO CARLOS VIEIRA DA 
CUNHA, JOANA PENA MELE e ANTONIO CARLOS MELE, é apelado/apelante 
DECOLAR.COM LTDA e Apelado COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR 
MAROC.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB 
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO 
FIGLIOLIA.

São Paulo, 7 de fevereiro de 2018.

TASSO DUARTE DE MELO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 1123296-77.2016.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO  12ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL

APELANTES: GISELE MARIA RAMPAZZO E OUTROS E DECOLAR.COM 

LTDA.

APELADA: COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC

VOTO Nº 25723

REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo internacional. 
Atraso de voo e perda da conexão. Legitimidade passiva da 
sociedade intermediadora. Responsabilidade objetiva e 
solidária. Inteligência do art. 7º, parágrafo único, e 14, ambos 
do CDC. Precedente do C. STJ. Danos morais. Ocorrência. 
Violação aos deveres de auxílio e segurança. Precedentes do C. 
STJ. Valor reparatório fixado em R$ 5.000,00 para cada 
passageiro. Razoabilidade e proporcionalidade, na espécie. 
Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. 
Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.

Recursos não providos.

Trata-se de apelações interpostas por GISELE MARIA 

RAMPAZZO E OUTROS, ora Apelantes-autores (fls. 182/190) e por 

DECOLAR.COM LTDA., ora Apelante-ré (fls. 198/211), nos autos da ação de 

reparação de danos materiais e morais, contra a r. sentença (fls. 171/180) 

proferida pela MM. Juíza da 12ª Vara Cível do Foro Central, Comarca da Capital, 

Dra. Flavia Poyares Miranda, que julgou procedente o pedido para condenar à 

reparação dos danos materiais e morais, estes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) por passageiro, em decorrência de atraso de voo e perda da conexão em 

transporte aéreo internacional, bem como condenou ao pagamento de 

honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.

Os Apelantes autores pretendem a reforma parcial da r. 

sentença, sustentando: (i) houve atraso de voo e perda da conexão em 

Casablanca (Marrocos), de modo que “foram realocados para o voo com 

saída marcada somente para dois dias depois”; (ii) houve violação 
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aos deveres de auxílio e segurança; (iii) a acomodação disponibilizada não 

oferecia água e toalhas; (iv) o valor reparatório dos danos morais deve ser 

aumentado.

Por sua vez, a Apelante-ré pretende a reforma da r. 

sentença, sustentando: (i) sua ilegitimidade passiva, pois tem responsabilidade 

apenas pela intermediação do negócio; (ii) o contrato de intermediação possui 

cláusula específica excludente de responsabilidade por atraso e perda de 

conexão; (iii) por cautela, o valor reparatório deve ser reduzido.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 216/219 e 221/225), 

ambas pelo não provimento do recurso da parte contrária.

Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 235).

É o relatório.

Os recursos, aqui analisados em conjunto, versam sobre a 

legitimidade passiva da sociedade intermediadora de compra online de 

passagem aérea, bem como sobre o valor reparatório dos danos morais.

Dos fatos.

Os Apelantes-autores adquiriram passagens aéreas 

partindo de Londres para retornar ao Brasil, com escala em Casablanca (fls. 

39/42, 50/52 e 57/59).

Ocorre que a conexão em Casablanca (Marrocos) foi 

perdida, o que atrasou a chegada ao destino em dois dias.

Mais do que isso, os Apelantes-autores sustentam que 

houve violação aos deveres de auxílio e segurança, pois a acomodação 

disponibilizada não oferecia água e toalhas (fls. 43 e 60).

Da legitimidade passiva.

A Apelante-ré sustenta sua ilegitimidade passiva, pois tem 

responsabilidade apenas pela intermediação do negócio.
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Ocorre que, tratando-se de dano em relação de consumo, 

todos responderão objetiva e solidariamente pela ofensa, nos termos do art. 7º, 

parágrafo único, e 14, ambos do CDC.

Nesse sentido, os precedentes deste Relator, Ap 1038749-

91.2014.8.26.0224, unânime, j. 04.05.17, e desta C. Câmara:

“RESPONSABILIDADE CIVIL  Indenização por dano 
material e moral em decorrência de defeito na 
prestação de serviço  Autoras que foram impedidas 
de ingressar em voo de conexão de volta para o 
Brasil, considerando que uma das prepostas da corré 
AEROMÉXICO detectou problemas com a documentação de 
saída do país, retendo uma das passagens de forma 
indevida, perdendo-a posteriormente e deixando de 
prestar qualquer auxílio às autoras para que a 
situação fosse regularizada  Autoras, contudo, que 
já se encontravam na área de embarque, que já haviam 
realizado check-in, despachado suas bagagens, 
pagando, inclusive, tarifa por excesso, o que 
corrobora a tese de que houve defeito no serviço 
contratado, justificando o reconhecimento da 
responsabilidade da companhia aérea, que, ademais, 
não desconstituiu as provas produzidas  
Responsabilidade da corré DECOLAR.COM pelo evento 
que também é manifesta, considerando que poderia ter 
intercedido perante sua parceira comercial em 
benefício das autoras, comprovando a existência e 
regularidade do bilhete aéreo de retorno ao Brasil, 
mas não o fez  Aplicação do art. 7º, do CDC ao 
caso, que prevê responsabilidade de todos os que 
participarem da cadeia de consumo como fornecedores 
de serviços, que é imperativa. (...)”
(TJSP, 12ª Câmara de Direito Privado, Ap 
1009866-50.2015.8.26.0564, Rel. Des. Jacob Valente, 
unânime, j. 03.11.16, destacou-se)

Ademais, a Apelante-ré também não se socorre da cláusula 

excludente de responsabilidade por atrasos e perdas de conexão, na medida em 

que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento 

de serviços que exonerem a responsabilidade do fornecedor por vícios de 

qualquer natureza (CDC, art. 51, inc. I).
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Assim, os argumentos do recurso não são suficientes para 

infirmar a r. sentença, que merece ser mantida por seus próprios e jurídicos 

fundamentos:

“De início, afasto a preliminar de ilegitimidade 
passiva suscitada pela requerida, pois, por ser 
intermediadora da contratação, possui 
responsabilidade solidária perante o consumidor nos 
termos do CDC, 7º, parágrafo único.” (fl. 172, 
destacou-se)

Recurso da Apelante-ré não provido, neste ponto.

Dos danos morais.

Ambos os Apelantes se insurgem quanto ao valor 

reparatório dos danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada 

passageiro.

Ocorre que os transtornos, aborrecimentos e 

constrangimentos decorrentes do atraso de voo e da perda da conexão são 

notórios (NCPC, art. 374, inc. I), na medida em que o transportador deixou de 

prestar o serviço de forma segura, eficiente e adequada, observado o dever de 

cuidado pertinente à sua atividade.

Em sentido análogo, o precedente do C. STJ:

“TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO E EXTRAVIO DE 
BAGAGEM. DANO MORAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
E CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. DANOS MATERIAL E MORAL 
FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. APELAÇÃO. REFORMA DA 
SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PRETENDIDA REFORMA. 
SENTENÇA DE 1º GRAU RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL 
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...)
II - De igual forma, subsiste orientação da E. 
Segunda Seção, na linha de que 'a ocorrência de 
problema técnico é fato previsível, não 
caracterizando hipótese de caso fortuito ou de força 
maior', de modo que 'cabe indenização a título de 
dano moral pelo atraso de voo e extravio de bagagem. 
O dano decorre da demora, desconforto, aflição e dos 
transtornos suportados pelo passageiro, não se 
exigindo prova de tais fatores' (Ag. Reg. No Agravo 
n. 442.487-RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 
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DJ de 09/10/2006). (...)”
(STJ, 4ª Turma, REsp 612.817-MA, Rel. Min. Hélio 
Quaglia Barbosa, unânime, j. 20.09.07, destacou-se)

Quanto ao valor reparatório, registre-se que este não está 

limitado pelo julgamento dos RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP, com 

repercussão geral, que tratou da reparação de danos materiais.

Nesta medida, embora a lei não estabeleça os parâmetros 

para fixação da reparação dos danos morais, impõe-se observar critérios de 

razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a arbitrá-lo de forma moderada, 

sem que seja irrisório a ponto de não desestimular o ofensor, e nem que seja 

excessivo a ponto de configurar instrumento de enriquecimento sem causa. (STJ, 

1ª Turma, REsp 785.835-DF, Rel. Min. Luiz Fux, unânime, j. 13.03.07).

Assim, levando-se em consideração as peculiaridades do 

caso concreto, sobretudo o poder econômico das partes, o atraso para a 

chegada ao destino (aproximadamente dois dias) e as limitações impostas, 

considera-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mil reais para cada 

passageiro, pois suficiente para amenizar os danos morais sofridos e 

desestimular a reiteração de condutas análogas por parte da companhia aérea e 

da sociedade intermediadora.

Recursos dos Apelantes-autores e da Apelante-ré não 

providos, neste ponto.

Diante do exposto, nega-se provimento às apelações e 

elevam-se os honorários advocatícios devidos pela Apelante-ré para 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, 

do NCPC.

TASSO DUARTE DE MELO
Relator


