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Processo n.º: 0513466-76.2011.8.06.0001 (Apelação cível).
Origem: 22ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA
Assunto: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
Apelante:  TAP  TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A
Apelados: ADONEIDE CRISPIM DA SILVEIRA CLEMENTINO E JOAQUIM 
CLEMENTINO FERREIRA
Relatora: Juíza Convocada Marlúcia de Araújo Bezerra.

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
E MORAIS. ALTERAÇÃO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA EM OUTRO PAÍS. 
INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA AOS AUTORES. RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA ENTRE A AGÊNCIA DE VIAGEM E A COMPANHIA AÉREA. DANOS 
MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. 

1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença, em Ação de 
Indenização por danos materiais e morais, que julgou procedente a demanda, 
condenando as promovidas, solidariamente, a pagar, a título de danos 
materiais, o valor das passagens aéreas e despesas com tributos, bem como 
o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada promovente, de danos 
morais.

2. No caso, muito embora as passagens tenham sido adquiridas por intermédio 
da Agência de Viagem, não há como eximir a ora apelante de culpa, posto 
que é seu o dever de prestar diretamente aos seus passageiros informações 
acerca de qualquer alteração de horário, dia ou local dos voos. In casu, 
restou demonstrado nos autos que os requerentes não foram informados 
pelas promovidas a respeito da modificação do voo de retorno, fato este que 
ocasionou o momento de angústia experimentado pelos promoventes no 
aeroporto de Paris.

3. É dever da Companhia Aérea fornecer aos passageiros, em casos de voos 
cancelados ou atrasados, informações corretas e céleres acerca das 
alterações. Ademais, devem adotar todas as providências necessárias para 
amenizar a situação de estresse e aflição vivenciada pelos passageiros. No 
entanto, contrariando o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor, a 
empresa apelante agiu com desídia, demonstrando desprezo em relação à 
resolução do problema enfrentado.

4. O dano moral, no caso em tela, decorre não só da ausência de informações 
acerca da alteração do voo, mas também da má prestação do serviço da 
empresa. Nesse esteio, restando evidenciado que a prestação do serviço foi 
defeituosa, emerge o dever de indenizar.

5. Conforme já informado, a primeira promovida realizou um acordo com os 
promoventes, efetuando o pagamento da quantia de R$ 17.500,00 
(dezessete mil e quinhentos reais). Assim, cabe à apelante o pagamento do 
remanescente entre o valor da condenação e o que já foi pago pela primeira 
promovida, montante este que deve ser apurado em sede de liquidação de 
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sentença.
6. Apelação conhecida, mas improvida. 

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara de Direito Privado 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da Apelação nº 
0513466-76.2011.8.06.0001, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em 
conhecer da apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente 
Relatora.

Fortaleza, 01 de novembro de 2017

Marlúcia de Araújo Bezerra
Juíza Convocada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela TAP  Transportes 
Aéreos Portugueses S/A em face de sentença, exarada pela douta Magistrada da 
22ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que julgou procedente a Ação de 
Indenização por Danos Materiais e Morais com Liminar em Antecipação de Tutela 
ajuizada por ADONEIDE CRISPIM DA SILVEIRA CLEMENTINO e JOAQUIM 
CLEMENTINO  FERREIRA.

Na peça inaugural, às páginas 02/14, os autores narram 
que firmaram com a 2ª Requerida no dia 26/04/2011 dois contratos de prestação de 
serviços de turismo com destino a Europa, sendo que a viagem compreenderia dois 
trechos: Fortaleza/Lisboa e Paris/Fortaleza, além das diárias, das devidas 
assistências e dos traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 

Todavia, no dia do retorno (30/09/2011), não foi 
providenciado o traslado do aeroporto de Orly, em Paris, nem foram os autores 
incluidos na lista de embarque do voo de trecho Paris-Lisboa. Assim, tendo em vista 
o tratamento a que foram submetidos, além dos prejuízos materiais com a compra 
de novos bilhetes,  pleiteiam a condenação dos promovidos pelos danos morais e 
materiais ocasionados. 

Contestação às páginas 70/84 da CVC Brasil Operadora 
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e Agência de Viagens S.A, alegando sua ilegitimidade passiva, a ocorrência de 
excludente de responsabilidade e a ausência de danos materiais e morais. 

Contestação às páginas 110/133 da TAP  Transportes 
Aéreos Portugueses S/A, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, em 
virtude de que somente intermediou a compra das passagens e que a alteração do 
voo é de responsabilidade da empresa aérea.

Réplica às páginas 137/146, ratificando em todos os 
termos o disposto na exordial. 

Sentença às páginas 187/199,  julgando procedente o 
pleito, para condenar as partes promovidas a restituir, de forma solidária, os valores 
gastos pelos autores com a compra das passagens e o pagamento de tributos, bem 
como a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como indenização pelos danos 
morais suportados. 

Apelação de páginas 224/239 da CVC Brasil Operadora e 
Agência de Viagens S.A, requerendo a reforma da decisão. 

Apelação de páginas 209/222 da TAP  Transportes 
Aéreos Portugueses S/A, alegando que a ação deve ser julgada improcedente, 
diante da exclusão de responsabilidade. Alternativamente, requer a redução do 
valor fixado a título de danos morais. 

Contrarrazões de páginas 222/234 e 247/259, pugnando 
pelo improvimento dos recursos e pela manutenção da sentença. 

Petição às páginas 299/300, informando a realização de 
acordo entre os autores e a empresa CVC. 

Decisão Monocrática às páginas 308/309, julgando 
extinto o processo, tendo em vista o acordo entabulado entre as partes. 

Embargos de Declaração de nº 
0513466-76.2011.8.06.0001/5000, esclarecendo que o acordo foi realizado apenas 
com uma das promovidas e que a ação deve prosseguir em face da outra.

Decisão Monocrática às páginas 9/11 (Embargos de 
Declaração nº 0513466-76.2011.8.06.0001/5000), dando provimento aos Embargos 
de Declaração e determinando o prosseguimento do processo para julgamento da 
apelação da  TAP  Transportes Aéreos Portugueses S/A.
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Audiência de conciliação realizada em 25.09.2017 sem 
acordo.

É o relatório. 

VOTO

Deve-se realçar, inicialmente, que a sentença foi proferida 
em 05 de dezembro de 2013, isto é, sob a vigência do Código de Processo Civil de 
1973, razão pela qual o exame dos requisitos de admissibilidade do recurso deve 
observar as disposições do deste diploma processual, conforme o Enunciado 
Administrativo nº 02 do Superior Tribunal de Justiça: “Aos recursos interpostos 
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma 
nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça.”

Sob esse espectro normativo, portanto, presentes os 
pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do 
recurso.

 Cuida-se de apelação interposta em face de sentença, 
em Ação de Indenização por danos materiais e morais, que julgou procedente a 
demanda, condenando as promovidas, solidariamente, a pagar, a título de danos 
materiais, o valor das passagens aéreas e despesas com tributos, bem como o 
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada promovente, de danos morais.

Por meio da petição de páginas 301/302, verifica-se  a 
realização de acordo entre os autores e uma das promovidas (CVC Brasil 
Operadora e Agência de Viagens S/A). Sendo assim, a ação foi extinta em relação a 
esta ré, prosseguindo apenas em relação à segunda promovida. 

Nesse esteio, a presente decisão cinge-se em analisar 
tão somente as alegações leventadas pela TAP  Transportes Aéreos Portugueses 
S/A. 

A apelante, primeiramente, requer a exclusão de sua 
responsabilidade pelo evento ocorrido, argumentando que não praticou nenhum ato 
ilícito e que a outra promovida é a culpada pelos transtornos vivenciados pelos 
autores. 
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Na situação em análise, os promoventes tratam de dois 
fatos que causaram desgaste emocional, sendo o primeiro a ausência do serviço de 
traslado do hotel até o aeroporto de Orly, em Paris, e o segundo a ausência de seus 
nomes na lista de passageiros do voo TAP 347 com destino à Lisboa. 

Em relação à apelante, apenas o segundo fato pode ser 
considerado de sua responsabilidade, não havendo qualquer ligação desta com o 
primeiro fato narrado. 

Conforme o pacote turístico contratado pelos 
promoventes  com a primeira promovida, o voo sairia de Paris com destino à Lisboa 
no dia 30.09.2011, às 12:10. No entanto, ao chegarem ao aeroporto no horário 
fixado, foram surpreendidos com a informação de que o voo havia sido alterado.

Pela informação prestada pela ora apelante, no dia 
27.04.2011, o voo Paris-Lisboa previsto para o dia 30.09.2011 fora cancelado, tendo  
sido alterado para o dia 29.04.2011, porém, saindo de Madri. 

No caso, muito embora as passagens tenham sido 
adquiridas por intermédio da Agência de Viagem, não há como eximir a ora apelante 
de culpa, posto que é seu o dever de prestar diretamente aos seus passageiros 
informações acerca de qualquer alteração de horário, dia ou local dos voos. In casu, 
restou demonstrado nos autos que os requerentes não foram informados pelas 
promovidas a respeito da modificação do voo de retorno, fato este que ocasionou o 
momento de angústia experimentado pelos promoventes no aeroporto de Paris.

Com efeito, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do 
Consumidor que: “o fornecedor responde, independentemente da existência de 
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos 
à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas 
sobre sua fruição e riscos.” 

O parágrafo 3º do referido artigo enuncia que:

“§ 3° O fornecedor de serviços só não será 
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Desse modo, o ônus da prova, em casos como o 
presente, recai sobre os fornecedores de serviços, não tendo a ré logrado êxito na 
comprovação de qualquer excludente de sua responsabilidade. 
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Além disso, o direito à informação é protegido de forma 
expressa pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso III) e deve ser 
observado em todas as relações de consumo, notadamente em casos como o 
presente, em que os passageiros estão em situação de vulnerabilidade frente à 
Companhia Aérea. Assim, não tendo a apelante cumprido o direito à informação ou 
comprovado a ocorrência de excludente de responsabilidade, não há como afastar o 
dever de indenizar.

É dever da Companhia Aérea fornecer aos passageiros, 
em casos de voos cancelados ou atrasados, informações corretas e céleres acerca 
das alterações. Ademais, devem adotar todas as providências necessárias para 
amenizar a situação de estresse e aflição vivenciada pelos passageiros. No entanto, 
contrariando o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor, a empresa 
apelante agiu com desídia, demonstrando desprezo em relação à resolução do 
problema enfrentado.

O dano moral, no caso em tela, decorre não só da 
ausência de informações acerca da alteração do voo, mas também da má prestação 
do serviço da empresa.

Nesse esteio, restando evidenciado que a prestação do 
serviço foi defeituosa, emerge o dever de indenizar.

Em casos semelhantes ao ora apresentado, esta Corte de 
Justiça manifesta-se pela responsabilidade da Companhia Aérea  (grifei):

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 
DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE 
AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE 
CONEXÃO NACIONAL. ATRASO DE QUASE 17 
(DEZESSETE) HORAS. ART. 231, DO CÓDIGO 
BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. ASSISTÊNCIA AOS 
PASSAGEIROS. DEVER DA COMPANHA AÉREA. 
RESPONSABILIDADE CIVIL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. 
CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO 
DEVIDA. QUANTUM FIXADO COM BASE NOS 
CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE. RECURSOS APELATÓRIOS 
CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS.
 1. No caso de que se cuida, deve ser aplicada a teoria 
objetiva, prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/2002 
que dispõe que: "Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em 
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lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 
direito de outrem".
2. Para que seja aplicada a excludente de 
responsabilidade é necessária a prova de que ocorreu, 
efetivamente, fato imprevisto, o que não aconteceu no 
presente caso,  já que a apelante não trouxe qualquer 
prova  de sua alegação de cancelamento do voo por 
péssimas condições meteorológicas. Os apelados, por 
seu turno, colacionaram substrato material suficiente à 
prova suas alegações, haja vista o documento de fl. 28 
que demonstra que o voo contratado foi o único 
cancelado naquela ocasião. De acordo com o Código 
Brasileiro de Aeronáutica, Lei nº 7.565/86, que também 
rege as normas relativas ao transporte aéreo, em seu 
art. 231, é dever da companhia aérea, quando 
ocorrerem atrasos de mais de 4(quatro) horas, a 
devida assistência aos passageiros.
3. No que pertine à condenação em dano moral e à 
fixação de seu valor, deve-se observar que esse dano, 
por ser de ordem subjetiva, é de ser presumido, tido, 
também, por dano in re ipsa, não sendo necessária a 
sua comprovação. Entretanto, dos argumentos 
expostos na exordial, bem como da situação fática 
apresentada, pode-se concluir claramente pela 
ocorrência de dano moral, suficiente a ensejar sua 
reparação. Por seu turno, o valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil) reais, fixado a tal título, não discrepa da 
jurisprudência apresentada, quer pelo STJ, quer por 
esta Corte de Justiça.
4- Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de 
Justiça e desta Corte de Justiça.
5- Recursos Apelatórios conhecidos mas desprovidos.” 
(Relator(a): MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES; Comarca: 
Fortaleza; Órgão julgador: 3ª Câmara Direito Privado; 
Data do julgamento: 07/06/2017; Data de registro: 
07/06/2017).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO 
DO CPC/15 AOS REQUISITOS DE CABIMENTO E 
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. TEORIA DO 
ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. 
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DANIFICAÇÃO DO PASSAPORTE PELA COMPANHIA 
AÉREA. VIAGEM FRUSTRADA. SENTENÇA QUE 
CONDENOU A EMPRESA AO PAGAMENTO DE R$ 
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). PEDIDO DE 
MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
O QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVE SER 
PROPORCIONAL AO DANO SOFRIDO E TER 
CARÁTER PUNITIVO-EDUCATIVO, LEVANDO EM 
CONSIDERAÇÃO A CAPACIDADE ECONÔMICA DO 
OFENSOR E A IMPOSSIBILIDADE DE 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE 
LESIONADA. CONDENAÇÃO NA IMPORTÂNCIA DE R$ 
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) QUE DEVE SER 
REDUZIDA A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se o caso de apelação cível, interposta pela 
companhia aérea ré, objetivando reduzir o valor da 
indenização por danos morais fixada na sentença 
impugnada. Destaque-se que, no caso concreto, a 
condenação decorreu da falha na prestação do 
serviço da apelante, que danificou o passaporte da 
recorrida, impedindo-a de realizar uma viagem 
internacional. 
2. A atual sistemática de valoração do dano moral não 
possui regramento legal, nem define parâmetros 
objetivos, devendo o magistrado fixar o valor de forma 
proporcional ao dano, em quantia razoável para não 
caracterizar enriquecimento ilícito e em montante que 
enseje caráter repressivo/punitivo ao réu que praticou o 
ato ilícito causador do dano.
3. Quanto à fixação do valor da indenização, entendo que 
a importância arbitrada pelo magistrado sentenciante (R$ 
30.000,00  trinta mil reais) é muito mais do que suficiente 
para reparar o dano, chegando a evidenciar-se 
descomunal e, ao mesmo tempo, enriquecendo 
indevidamente a parte lesionada, sobretudo porque tal 
quantia mostra-se quase 10 (dez) vezes maior que o valor 
de todas as passagens compradas. 
4. Assim, a sentença merece ser reformada, a fim de que 
a condenação da companhia aérea ré ao pagamento da 
indenização pelos danos morais sofridos seja minorada 
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor razoável e 
condizente com a realidade dos autos. 
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1. Apelação cível conhecida e provida.” (Relator(a): LIRA 
RAMOS DE OLIVEIRA; Comarca: Fortaleza; Órgão 
julgador: 3ª Câmara Direito Privado; Data do julgamento: 
07/12/2016; Data de registro: 07/12/2016).

“CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.  APLICAÇÃO DO 
CDC. FÉRIAS EM FAMÍLIA FORTALEZA/PORTO 
ALEGRE. ATRASO DE 3(TRÊS) HORAS NA SAÍDA, 
PERCA DO VOO  CONEXÃO NO RIO DE JANEIRO. 
ESPERA DE 14 (QUATORZE)  HORAS. AUSÊNCIA DE 
HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES POR 
PARTE DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL 
CONFIGURADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO NO 
RECURSO ADESIVO. POSSIBILIDADE. DANOS 
MORAIS ESTIMADOS EM R$3.500,00 (TRÊS MIL E 
QUINHENTOS REAIS) PARA R$5.000,00 (CINCO MIL 
REAIS) POR PESSOA. POSSIBILIDADE. RECURSO  DE 
APELAÇÃO IMPROVIDO E RECURSO ADESIVO 
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 6º preceitua que é direito do consumidor obter 
reparação por danos morais e patrimoniais, e o artigo 14 
prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de 
serviços por danos causados ao consumidor por defeitos 
relativos à prestação de serviços, ou seja, não se perquire 
acerca da culpa, bastante a existência do dano.
2. A empresa aérea deve assumir o risco comercial 
pelos lucros por ela auferidos de prever o problema e 
disponibilizar todo o aparato necessário para que os 
seus clientes tenham o mínimo de dissabores 
possíveis. Problemas fazem parte do risco do negócio 
comercial de viagem aérea.

1. A disponibilização de acomodação, alimentação, 
informação e tratamento adequado é o mínimo exigido 
pelo alto custo de uma passagem aérea, quanto mais, de 
sete passagens aéreas, com finalidade de se usufruir das 
férias, a qual teve um dia de atropelos e desencontros 
provocados pela empresa recorrente.

2. 4. Considerando a capacidade econômica da partes e a 
extensão dos danos, entendo razoável o pleito de 
majoração do valor da indenização por danos morais de 
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para 
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R$5.000,00 (cinco mil reais), por cada Autor da ação.
1. Condeno ainda a recorrente em honorários advocatícios 

no percentual de 20%(vinte por cento) sobre a 
condenação, nos termos do Art. 85 e §§  2º e 11º do Novo 
Código de Processo Civil.6. RECURSOS DE APELAÇÃO  
E ADESIVO CONHECIDOS, SENDO IMPROVIDA A 
APELAÇÃO DA EMPRESA AÉREA,  E PARCIALMENTE 
PROVIDO O RECURSO ADESIVO DOS AUTORES.” 
(Relator(a): DURVAL AIRES FILHO; Comarca: Eusebio; 
Órgão julgador: 4ª Câmara Direito Privado; Data do 
julgamento: 01/11/2016; Data de registro: 01/11/2016).

Antes de tratar do quantum indenizatório devido à 
apelante, cumpre transcrever um trecho da sentença acerca da condenação das 
promovidas:

“Condeno as Demandadas a pagar aos Autores, 
solidariamente, mediante rateio de 50% para cada RÉ, 
danos materiais, ressarcindo os promoventes, de forma 
simples, com o pagamento do valor da passagem aérea 
Paris-Fortaleza no valor equivalente a 252.00 euros, 
referente à compra das passagens (fls. 26/27 dos autos) 
e despesas com tributos, da ordem de 62.61 euros.
Condeno as promovidas a pagar aos autores, 
solidariamente, danos morais, à razão de R$ 10.000,00 
(dez mil reais), para cada autor.”

Sabe-se que o valor a ser pago a título de indenização 
por danos morais serve a duas finalidades precípuas: por um lado, compensar a 
vítima pelos abalos sofridos, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa, e, 
por outro, punir o autor do dano e desestimular a reiteração da conduta ilícita. 

Para fixação da indenização por danos morais, o julgador 
deve levar em consideração certos critérios, tais como, a gravidade do fato e suas 
consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou culpa do agente, a situação 
econômica do ofensor e as condições pessoais da vítima.

Considerando as circunstâncias de fato que envolveram o 
acontecimento e a repercussão na esfera do direito das partes, considero razoável a 
quantia fixada, estando de acordo com a jurisprudência desta Corte em casos 
análogos.
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Desse modo, a sentença não merece qualquer alteração 
no que tange à condenação dos danos. 

Em análise ao teor da sentença vê-se que a condenação 
foi realizada de forma solidária, de modo que os dois devedores são responsáveis 
por toda a dívida. Assim, havendo pagamento parcial por um devedor, o outro 
continua responsável pelo valor remanescente.

Conforme já informado, a primeira promovida realizou um 
acordo com os promoventes, efetuando o pagamento da quantia de R$ 17.500,00 
(dezessete mil e quinhentos reais). Desse modo, para análise do quantum 
indenizatório devido à apelante, faz-se mister deduzir o montante já adimplido pela 
CVC.

 Assim, cabe à apelante o pagamento do remanescente 
entre o valor da condenação e o que já foi pago pela primeira promovida, montante 
este que deve ser apurado em sede de liquidação de sentença. Nesse sentido:

“JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE 
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL 
DO BILHETE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO SEM 
ANUÊNCIA OU CONHECIMENTO DOS 
CONSUMIDORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS 
CONFIGURADOS. ACORDO. QUITAÇÃO PARCIAL DO 
DÉBITO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO 
PELO VALOR REMANESCENTE. 1. No caso de 
prestação defeituosa dos serviços decorrentes de venda 
de passagem aérea, por intermédio de agência de 
viagens, são solidariamente responsáveis a empresa de 
turismo e a companhia aérea, uma vez que a 
responsabilidade solidária abrange todos os envolvidos 
na cadeia econômica. 2. A relação entre as partes é 
consumerista, assim o transportador está sujeito aos 
horários e itinerários previstos, sob pena de responder por 
perdas e danos, salvo motivo de força maior (artigo 737 
do Código Civil). O cancelamento do bilhete aéreo do 
consumidor, em razão de fortuito interno da companhia 
aérea, obriga a empresa a indenizar os danos 
decorrentes desta prática. 3. Todavia, por se tratar de 
obrigação solidária, a teor dos artigos 275 e 277, do 
Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um 
ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a 
dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os 
demais devedores continuam obrigados solidariamente 
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pelo resto. E o pagamento parcial feito por um dos 
devedores e a remissão por ele obtida não aproveita 
aos outros devedores, senão até a concorrência da 
quantia paga ou relevada. Desse modo, uma vez 
tendo havido “acordo parcial” entre os autores/ 
recorridos e um dos devedores solidários (Tam 
Linhas Aéreas, ID 1310212), pelo qual receberam a 
importância de R$ 6.000,00 (R$ 3.000,00 para cada 
um), resta a possibilidade de prosseguimento do 
processo em face do outro réu, pela diferença entre o 
valor a ser fixado e aquele já pago pelo codevedor 
solidário. 4. In casu, o cancelamento unilateral do trecho 
aéreo Brasília-DF/São Paulo-SP (Guarulhos), onde os 
autores pegariam o voo internacional para Santiago-Chile, 
transborda a esfera dos mero aborrecimentos. Ademais, 
houve a remarcação de um dos bilhetes, sem 
conhecimento ou anuência dos autores, tendo um dele o 
voo antecipado para o dia anterior à viagem, o qie 
reusltou no cancelamento de toda a reserva feita por 
ambos, com um ano de antecedêmcia, inclusive o retorno. 
5. Assim, a importância de R$ 6.000,00 ( R$ 3.000,00 
para cada um) se afigura razoável, tendo em vista os 
aborrecimentos e frustações vivenciados pelos 
autores/recorridos, considerando-se, para tanto, a 
situação do ofendido, a capacidade econômica do 
ofensor, o dano e sua extensão, assim como a sua função 
punitivo-pedagógica. 6. O valor do dano moral, portanto, 
já se encontra ressarcido, conforme acima mencionado, 
sendo necessária a reforma da sentença, apenas para 
reduzir o valor do dano moral ao quantum já recebido. 7. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, 
Sentença reformada.” (TJ DF 07313915320168070016, 
Órgão julgador: 1ª Turma Recursal dos Juizados 
Especiais, Julgamento: 8 de junho de 2017, Relator 
Soníria Rocha Campos).

Diante do exposto, conheço da apelação, porém, nego-
lhe provimento, mantendo a sentença, no entanto, considerando a responsabilidade 
solidária entre as rés e que uma das promovidas já adimpliu parcialmente a dívida, 
fica a recorrente responsável pelo pagamento do remanescente entre o valor da 
condenação e o valor pago pela CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A 
no acordo de páginas 301/302, montante este a ser verificado em sede de 
liquidação de sentença. 
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É como voto.

Fortaleza, 01 de novembro de 2017

Marlúcia de Araújo Bezerra
Juíza Convocada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Relatora


		2017-11-01T11:02:00+0000
	Not specified




