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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1021700-76.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante 
DECOLAR.COM LTDA, são apelados FABIO TOLEDO FRANÇA PUPO NOGUEIRA e 
ALESSANDRA ELOISA BATTAGLIA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI 
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E MARCONDES D'ANGELO.

São Paulo, 28 de março de 2018.

Edgard Rosa
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 1021700-76.2014.8.26.0114  VOTO Nº 23.562
APELANTE: DECOLAR.COM LTDA.
APELADOS: FABIO TOLEDO FRANÇA PUPO NOGUEIRA E ALESSANDRA ELOISA 
BATTAGLIA
COMARCA DE CAMPINAS  8ª VARA CÍVEL
MM. JUÍZA DE DIREITO: BRUNA MARCHESE E SILVA

DIREITO DO CONSUMIDOR  PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS  VOO CANCELADO EM RAZÃO DA QUEBRA 

DA COMPANHIA AÉREA  AÇÃO INDENIZATÓRIA  

ILEGITIMIDADE DE PARTE - INTERMEDIADORA DA 

AQUISIÇÃO QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE POR 

INTEGRAR A CADEIA DE FORNECIMENTO  

EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, 

OS AUTORES TEM DIREITO A REPARAÇÃO DOS DANOS 

CORRESPONDENTES  DANO MORAL CONSUMADO  

VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.

- Recurso desprovido.

Trata-se de tempestivo e preparado recurso de 

apelação (fls. 127/150), interposto contra a r. sentença (fls. 116/123) que 

afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou procedente o 

pedido para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de 

indenização por danos materiais no valor de R$ 1.789,20 e de 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 a cada autor.

Inconformada, aduz a apelante, 

preliminarmente, que é parte ilegítima para responder pelo pedido 

formulado na inicial, uma vez que apenas disponibiliza aos 
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consumidores os preços das passagens ofertadas no mercado pelas 

companhias aéreas, atuando como mera intermediadora da compra. No 

mérito do recurso, aduz que sua responsabilidade se encerra com a 

concretização da venda, nos termos das cláusulas 5.3, I, II e IV, das 

“condições de compra” (fls. 138), não podendo se comprometer com 

resultado da atividade empresarial da companhia aérea. Aduziu, por fim, 

que a situação narrada é insuscetível de configurar o abalo moral 

afirmado e que o valor definido na sentença é excessivo, resultando em 

ilegal enriquecimento sem causa dos autores.

A autora apresentou resposta e pleiteou a 

manutenção da sentença recorrida (fls. 151/164).

Não houve oposição ao julgamento do recurso 

em sessão virtual.

É o relatório.

Cuida-se de ação indenizatória movida por 

FABIO TOLEDO FRANÇA PUPO NOGUEIRA e ALESSANDRA ELOISA 

BATTAGLIA contra DECOLAR.COM LTDA. e BQB LÍNEAS AÉREAS para 

obtenção de ressarcimento pelos danos experimentados em decorrência 

do cancelamento do voo para Santiago, no Chile, onde pretendiam gozar 

férias.

Alegaram que, na véspera da viagem, 

programada para dia 27/06/2014, receberam correio eletrônico da 

DECOLAR.COM LTDA. solicitando contato telefônico para tratar a 

respeito de “mudança importante no horário dos voos” (fls. 35). No 
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número informado, foram atendidos por preposto da referida empresa de 

nome “Prisca”, que lhes informou o cancelamento do voo. Indagaram, 

então, a respeito da disponibilidade de encaixe em outros possíveis voos 

para o mesmo destino, mas foram aconselhados a aguardar ligação da 

empresa a esse respeito, tudo sem a formalização de protocolo de 

atendimento.

No dia seguinte, confiando na possibilidade de 

embarque, os autores, já a caminho do aeroporto, receberam novo 

contato da DECOLAR.COM LTDA. informando a existência de voo para 

Santiago, mas no dia 28/06/2014, às 17h30. Não obstante a diferença de 

data, confirmaram interesse no voo, mas aguardaram em vão o envio das 

passagens por e-mail apalavrado pela ré, nunca recebidas.

O que se verifica das referidas alegações, 

acobertadas pela presunção de veracidade resultante da ausência de 

impugnação da DECOLAR.COM LTDA. no curso da demanda, é que, ao 

contrário do alegado, a atuação da apelante no negócio jurídico em 

discussão não se limitou à mera intermediação da compra das passagens 

aéreas pelos autores; agiu como efetiva prestadora do serviço contratado, 

informando a respeito das trocas de horários, posteriormente do 

cancelamento e, por fim, da disponibilidade de outros voos para possível 

remanejamento dos autores.

Ainda que assim não fosse, a orientação da 

jurisprudência do Tribunal converge para o reconhecimento da 

responsabilidade da DECOLAR.COM LTDA. em casos semelhantes, pelo 

simples fato de que, ao disponibilizar, em seu sítio eletrônico, a compra 
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de passagens, aproximando os consumidores das respectivas companhias 

aéreas, mediante recebimento de comissão destacada do próprio preço a 

ser pago, passa a integrar a cadeia de fornecedores em face da qual 

podem aqueles se voltar em caso de falha na prestação dos serviços (art. 

7º, parágrafo único, CDC):

"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.

(TJSP - Ap. 1003152-40.2017.8.26.0100 - rel. Des. César 
Peixoto - j. 25/10/2017).

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS  Autoras que adquiriram passagens aéreas junto ao 
site da Empresa Decolar, da Companhia Aérea TAM, de ida e 
volta, para viagem ao Chile  Cancelamento de voo, sem a 
prestação de adequada informação às autoras, o que as 
impossibilitou de viajar  Rés não impugnaram de maneira 
específica os fatos, tampouco juntaram documentos aptos a 
comprovar a exclusiva responsabilidade das autoras pela 
confusão estabelecida  Falha na prestação de serviços  
Dano moral presumido  Dever de indenizar  Art. 14 do 
Código de Defesa do Consumidor - Valor fixado pela r. 
sentença de R$1.000,00 para cada autora, totalizando 
R$4.000,00 - Majoração que se impõe  Quantia que não 
pode ser arbitrada em montante ínfimo, sob pena de 
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descaracterizar as finalidades do instituto (ressarcitória, 
punitiva e pedagógica) - Valor de R$5.000,00 para cada 
autora apto a reparar o infortúnio sofrido e desestimular o 
ofensor a praticar condutas como a narrada nos autos - 
Importância que deve ser atualizada a partir da publicação da 
sentença (Súm. 362 do C. STJ) e acrescida de juros de mora 
legais a partir da  citação (art. 405 do CC)  RECURSO 
PROVIDO. 

(TJSP - Ap. 1023592-31.2015.8.26.0002 - rel. Des. Spencer 
Almeida Ferreira - j. 07/12/2016).

"Ação de Cobrança cumulada com repetição de indébito e 
indenização por danos morais. Pagamento da passagem aérea 
cujo voo foi posteriormente cancelado pela companhia de 
aviação. Responsabilidade solidária. Ação julgada 
parcialmente procedente. Danos morais fixados em 20 
salários mínimos. Apelação da empresa aérea. Preliminar de 
ilegitimidade passiva. Afastada. Reiteração da tese de defesa. 
Devolução do valor em dobro. Possibilidade diante do 
disposto no CDC. Desnecessidade de cobrança de má-fé, o 
que só se exige pela legislação civil. Danos materiais 
comprovados. Danos morais "in re ipsa". Pedido de redução 
do quantum fixado. Descabimento. Quantum fixado para os 
danos morais: obediência aos Princípios da Razoabilidade e 
Proporcionalidade Recurso improvido. Apelação da corré 
DECOLAR. Repetição das razões da corré TAM: 
desacolhimento pelos fundamentos acima colocados. Sentença 
mantida. Recurso improvido. O valor do dano moral não pode 
servir de incentivo a novas práticas, deve compensar a vítima 
de forma satisfatória sem configurar fonte de enriquecimento 
ilícito. 

(TJSP - Ap. 0008550-84.2011.8.26.0038 - rel. Des. Francisco 
Occhiuto Júnior - j 08/08/2013).

Dessa forma, mesmo em face da insistente 

irresignação da ré no tocante à sua participação na demanda, não há 

como justificar o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva 

sustentada.
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No mérito, verifica-se que, escapando ao ônus 

às partes imposto pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil, a 

apelante não juntou aos autos quaisquer documentos capazes de infirmar 

as alegações constantes da petição inicial, triunfando, portanto, a tese de 

falha na prestação dos serviços.

Como se vê, os autores compraram junto ao 

sítio eletrônico da corré DECOLAR.COM LTDA. passagens aéreas para 

viagem a Santiago, no Chile, no dia 27/06/2014, às 14h55, com retorno 

previsto 06/07/2014, às 7h00. Contudo, diante da quebra da companhia 

aérea responsável pelo transporte, referido voo foi cancelado.

É certo que, de acordo com as condições de 

compra impostas aos autores como condição à conclusão do negócio, 

constava cláusula de isenção de responsabilidade por eventuais: a-) 

atraso de voo, seja na decolagem ou na aterrisagem; b-) cancelamento de 

voo; c-) alteração da data ou horário do voo (fls. 137/138).

Entretanto, não fosse a duvidosa legalidade da 

referida cláusula, os elementos dos autos permitem afirmar que, diante 

do cancelamento do voo contratado, a apelante adotou medidas voltadas 

ao efetivo cumprimento do negócio, inclusive com a sugestão de 

possíveis outros voos para os quais poderiam ser remanejados os 

autores, criando, conforme versão não controvertida dos fatos, legítima 

expectativa de que lograriam êxito em gozar férias nos moldes 

inicialmente planejados. 

Não pode, destarte, fugir à responsabilidade 

pelos danos decorrentes da não consumação da pretendida viagem, 
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porque concorreu diretamente para o resultado ao deixar de prestar 

informação adequada e suficiente acerca das reais alternativas à 

disposição dos autores em razão do cancelamento do voo em questão.

E admitida a aplicação das normas protetivas 

do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, não há que se 

perquirir do elemento subjetivo, pois todo prestador de serviço responde, 

objetivamente, pelos danos carreados ao consumidor, 

independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14 da 

Lei nº 8.078/90. 

 A apelante, portanto, deve responder solidária 

e objetivamente pelos danos resultantes do incontroverso ilícito civil 

apontado pelos autores na inicial, como corretamente reconheceu o 

eminente  Magistrado na sentença.

Resta analisar, a seguir, a razoabilidade da 

indenização arbitrada pela sentença.

Embora os documentos de fls. 37/38 indiquem 

já ter sido realizado o estorno do valor das passagens referentes ao voo 

cancelado, verifica-se que não houve recurso da DECOLAR.COM LTDA. 

para alterar o capítulo da sentença relativo à indenização por danos 

materiais, impugnada somente a caracterização do sério abalo 

psicológico e o valor arbitrado a título de reparação pelos danos morais.

Não há dúvida de que o cancelamento do voo 

com destino ao Chile, onde os autores pretendiam passar férias,  causou-

lhe decepção e sofrimento. Como se extrai dos autos, os autores, 
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presumidas as dificuldades de conciliar as agendas profissionais  ele 

médico, ela advogada , investiram tempo e recursos na programação da 

viagem, inclusive com reserva antecipada de hotel (fls. 30/32), e mesmo 

após a notícia do cancelamento do voo, tiveram prolongadas as 

esperanças de realizar a viagem em razão do quanto referido pelos 

prepostos da apelante, dirigindo-se em vão, por duas vezes,  até ao 

aeroporto, o que certamente potencializou a sensação de frustração 

diante da definitiva impossibilidade de embarque.

A jurisprudência reconhece a existência de 

danos morais em casos semelhantes envolvendo a empresa apelante: 

TJSP - Ap. 1045361-63.2013.8.26.0100 - rel. Des. Carmen Lucia da 

Silva - j. 09/03/2017; TJSP - Ap. 1004201-90.2015.8.26.0196 - rel. Des. 

Pedro Kodama - j. 06/12/2016; TJSP - Ap. 0028490-46.2011.8.26.0196 

- rel. Des. Gilberto Leme - j. 15/08/2016.

Inafastável, destarte, a configuração do dano 

moral indenizável no caso em exame.

A fixação do valor indenizatório do dano moral 

deve levar em conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização, 

bem como a repercussão do dano, a possibilidade econômica do ofensor 

e o princípio de que o dano não pode servir de fonte de lucro. Nesse 

sentido, esclarece SÉRGIO CAVALIERI FILHO que: “... o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, 

seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração 

do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do 

dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (Programa de responsabilidade civil, 7ª ed., São Paulo: Atlas, 
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2007, p. 90).

 À luz de tais considerações, é imperioso 

reconhecer que o quantum indenizatório fixado em dez mil reais para 

cada autor não se afigura excessivo, tampouco ínfimo, estando apto a 

compensá-los pelos transtornos sofridos em decorrência dos fatos em 

análise.

Ante o exposto, nega-se provimento ao 

recurso e, em consequência, majoram-se os honorários devidos ao 

patrono dos autores a 15% da condenação, nos termos do art. 85, §º 11, 

do CPC.

EDGARD ROSA
 Desembargador Relator


