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PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
EMPRESA DE TURISMO. INTERMEDIADORA DA
VENDA.  RESPONSABILIDADE  PELA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE DISPONIBILIZA
AOS CONSUMIDORES. REJEIÇÃO. 

- Muito embora a Promovida tenha alegado que não
exerce  ato  de  gerência  sobre  as  cobranças  de
passagens aéreas, como intermediadora da venda,
condição que ela própria assumiu ter, responde pela
eventual  ausência  da  prestação  do  serviço  que
comercializa, pois atua na cadeia de fornecedores.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  COMPRA  DE
PASSAGEM  AÉREA.  EQUÍVOCO  DO
CONSUMIDOR  AO  PREENCHER  O  CADASTRO
NO  SITE  DA  EMPRESA  DE  TURISMO.
DESISTÊNCIA.  DEMORA  DE  REEMBOLSO.
PREJUÍZO  FINANCEIRO  EVIDENCIADO.  DANO
MORAL  NÃO  CARACTERIZADO.  MERO
ABORRECIMENTO  DECORRENTE  DO
DESCUMPRIMENTO  CONTRATUAL.
PROVIMENTO PARCIAL.

-  Em  que  pesem  as  alegações  da  Empresa  de
Turismo  de  que  processou  o  cancelamento  das
passagens, não o fez em relação à disponibilização
do  crédito  em  favor  do  Consumidor,  conforme  se
pode perceber pelas faturas do cartão de crédito dos
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meses  subsequentes  à  comunicação  de  que  o
crédito  havia  sido  liberado,  devendo,  portanto,
providenciar  os  damos  materiais  suportados  pelo
adquirente.

- É certo que para a configuração do dano moral, em
alguns  casos,  releva-se  a  exigência  de  provas,
porque são fatos notórios que praticamente sempre
provocam  dor.  Todavia,  na  hipótese  apresentada
pelo  Autor/Apelado,  os  efeitos  negativos  da  não
devolução  imediata  do  crédito  resultante  do
cancelamento  da  venda  das  passagens  aéreas
deveriam ter  sido  comprovados,  pois  nem sempre
essa  situação  causa  abalo  aos  direitos  da
personalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR a preliminar e, no mérito,  PROVER
EM PARTE a Apelação Cível, nos termos do voto do Relator e da certidão de
julgamento de fl. 159.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Decolar.com Ltda.,

inconformada com a Sentença proferida nos autos da Ação de Reparação por

Danos  Morais  e  Materiais  movida  por  Adriano  Dantas  Motta,  na  qual  a

Magistrada  da  6ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande  julgou

parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Promovida a restituir ao

Autor a quantia de R$ 3.224,00 (três mil duzentos e vinte quatro reais), bem

como pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em  suas  razões  recursais,  a  Apelante,  preliminarmente,

aventou a sua ilegitimidade passiva, alegando que não exerce ato de gerência

sobre as cobranças de passagens aéreas. No mérito, atribuiu a ocorrência de

culpa  exclusiva  do  Autor,  que  preencheu  equivocadamente  os  dados  para

aquisição da passagem. Aduziu que não cabe o reembolso, eis que procedeu a

devolução  do  valor  pago  pelo  Autor,  descontados  da  cobrança  da  multa

aplicada  pela  Companhia  Aérea,  em  razão  da  desistência  da  compra.

Alternativamente, pugnou pela redução da indenização fixada a título de danos

morais (fls. 115/131).
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Em  Contrarrazões  de  fls.  139/147,  o  Apelado  refutou  os

argumentos  da  Recorrente,  pugnado  pelo  desprovimento  do  Recurso,  e

aplicação dos honorários sucumbenciais recursais. 

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 152/155).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cabe analisar a preliminar de ilegitimidade passiva

invocada pela Apelante.

Nesse sentido,  como bem anotado pelo  Juiz  “a  quo”,  muito

embora a Promovida tenha alegado que não exerce ato de gerência sobre as

cobranças de passagens aéreas, como intermediadora da venda, condição que

ela  própria  assumiu  ter,  responde  pela  eventual  ausência  da  prestação  do

serviço que comercializa, pois atua na cadeia de fornecedores.

Tanto é verdade que, em sua tese de defesa, sustentou que

providenciou o reembolso da quantia paga pelo Autor, e que o fato não gerou

dano passível de indenização moral.

Por tais razões, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

Partindo para o mérito, percebo que o Autor, em sua petição

inicial, apresentou a versão que, em 23.07.2012, adquiriu, no sítio eletrônico da

Demandada,  duas  passagens  aéreas  de  ida  e  volta  para  Nova  York,

totalizando a importância de R$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais).

Disse que,  após a confirmação da compra,  notou que havia

cometido um equívoco ao preencher os nomes dos passageiros. Receoso por

isso, procurou a Promovida, solicitando as devidas alterações, mas que em
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face da demora, resolveu adquirir novos bilhetes diretamente com a American

Airlines. 

Em razão de tudo isso, requereu que a Empresa promovida

devolvesse a quantia paga, e que apesar da afirmação de que o crédito foi

liberado  em  05.12.2012,  efetivamente,  não  recebeu  a  aludida  quantia  nas

faturas seguintes do cartão de crédito.

Nessa  senda,  em  que  pesem  as  alegações  da  Apelante,

embora tenha comprovado que processou os cancelamentos das passagens

(fls. 82/83), não o fez em relação à disponibilização do crédito em favor do

Autor, conforme se pode perceber pelas faturas do cartão de crédito dos meses

subsequentes à comunicação de que o crédito havia sido liberado (fls. 27 e

seguintes),  devendo,  como  muito  bem  foi  anotado  na  Decisão  recorrida,

providenciar os danos materiais suportados pelo Autor,  deduzido o valor da

multa  de  R$  816,00  (oitocentos  e  dezesseis  reais),  resultando,  assim,  na

quantia devida de R$ 3.224,00 (três mil, duzentos e vinte e quatro reais). 

Quanto  aos  danos  morais,  melhor  sorte  assiste  à  Apelante.

Ora, é certo que para a configuração do dano moral, em alguns casos, releva-

se a exigência de provas, porque são fatos notórios que praticamente sempre

provocam dor. 

Todavia, na hipótese apresentada pelo Autor/Apelado, entendo

que os efeitos negativos da não devolução imediata do crédito, resultante do

cancelamento  da  venda  das  passagens  aéreas,  deveriam  ter  sido

comprovados, pois nem sempre essa situação causa dano.

Nessa senda, não há prova de que o Promovente tenha ficado,

de algum modo, embaraçado em negócios comerciais, de que sofreu restrição

de crédito ou patrimonial, ou que passou por algum tipo de sofrimento que se

produziu nos autos, de modo que não faz jus ao recebimento de indenização,

eis  que a situação ocorrida não lhe gerou constrangimentos insuperáveis a

ponto de ter  diminuído ou suprimido seu conceito  no convívio  social.  Aliás,

sequer perdeu a viagem que havia programado.
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Outrossim,  restou  incontroverso  que  todo  o  imbróglio  teve

origem no equívoco do próprio Autor quando preenchia o cadastro eletrônico

para a compra das passagens. 

Dessarte,  não se pode olvidar  que o dano moral  reserva-se

para  os  casos  mais  graves,  de  maior  repercussão,  em  que  ocorra  efetiva

ofensa  à  dignidade  humana,  situação,  no  meu  entender,  inexistente  na

presente  hipótese,  eis  que  toda  a  situação  narrada  nos  autos  não  gerou

nenhuma  consequência  negativa  para  o  Autor  a  ponto  de  autorizar  a

condenação da Promovida por danos morais.

A título meramente ilustrativo, transcrevo o seguinte julgado:

CONSUMIDOR.  CANCELAMENTO  DE  PASSAGEM
AÉREA.  REEMBOLSO  EFETUADO  APÓS  O
DESCONTO  DE  MULTAS  E  TAXAS  DE
CANCELAMENTO.  DANO  MORAL  INOCORRENTE.
Considerando  que  o  caso  em  tela  trata-se  de
descumprimento contratual,  o  qual  admite a fixação de
indenização apenas de forma excepcional, não há que se
falar em dano moral. É assim porque a simples demora
na  realização  do  reembolso  do  valor  das  passagens
aéreas,  por  si  só,  não  tem  o  condão  de  autorizar  a
fixação  de  indenização,  mormente  quando  inexiste
afronta aos direitos da personalidade do autor. Ao que se
vê, os transtornos sofridos não ultrapassaram os meros
dissabores  do  cotidiano  e  da  vida  em  sociedade.
Portanto,  não  há  dano  moral  a  ser  alcançado.
SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO  DESPROVIDO.
(Recurso  Cível  Nº  71004498291,  Primeira  Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez
Kachny, Julgado em 22/04/2014)

Desse modo, não há que se falar em indenização por danos

morais quando não se extrai do fato efetivo potencial danoso à esfera moral da

vítima, mas mero dissabor temporário. 

Por fim, ressalto  que o Superior Tribunal de Justiça, visando

orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal referente

à aplicação da regra do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015),

editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.
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Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº

7, que assim dispõe:

Somente  nos  recursos  interpostos  contra  decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível
o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC.

Portanto,  como a  Sentença Recorrida  foi  publicada em data

anterior  a  17.03.2016  (fl.  113v),  à  hipótese  não  se  aplica  a  fixação  de

honorários sucumbenciais recursais conforme pleiteado pelo Apelante.

Isso posto, PROVEJO EM PARTE a Apelação Cível interposta,

para reformar a Decisão Recorrida, excluindo, tão somente, a indenização por

danos morais nela fixada.

Considerando  que  as  partes  foram  vencedoras  e  vencidas  na

demanda e, ainda observando a modificação parcial do julgado de primeiro grau,

condeno  ambas as  partes  ao pagamento  das  custas  processuais  e  honorários

sucumbenciais, ficando, em relação a estes, cada litigante obrigado ao pagamento de

R$ 1.000,00 (um mil reais) ao causídico da parte contrária, nos termos do art. 85, §

14, do novo Código de Processo Civil, observando quanto ao Promovente o art. 98, §

3º, do mesmo Codex.

É o voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram do  julgamento,  além do  Relator,  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo  Doutor
Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Desembargador
José Ricardo Porto).

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível, “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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