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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0090206-63.2012.815.2001.
ORIGEM: 2ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
1º APELANTE: Decolar.com.
ADVOGADO: Leonardo Correia Lima (OAB-PB 14.209).
2º APELANTE: Luisimar Dália Filho e Gelsa de Fátima Simões Dália.
ADVOGADO: Katia Regina Farias (OAB-PB 10.004)
APELADOS: Os Apelados.

EMENTA:  APELAÇÕES. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  RESPONSABILIDADE  CIVIL. COBRANÇA  DE
COMPRA  CANCELADA.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  DA
EMPRESA INTERMEDIADORA DA COMPRA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DE  TODOS  OS  PARTICIPANTES  DA
CADEIA  DE  CONSUMO  PELOS  DANOS  CAUSADOS  AO  CONSUMIDOR.
REJEIÇÃO.  PRELIMINAR  DE  LEGITIMIDADE  PASSIVA  DA
ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CREDITO ONDE FOI REALIZADO
O  PAGAMENTO  DA  COMPRA. AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE
SOLICITAÇÃO  DO  ESTORNO  DA  COMPRA. INTERMEDIADORA  TÃO
SOMENTE  DO  PAGAMENTO.  PARTE  ILEGITIMA.  REJEIÇÃO. MÉRITO.
CANCELAMENTO  SEM  CUSTO  DE  COMPRA  DE  DIÁRIAS  DE  HOTEL.
COBRANÇA REALIZADA DE COMPRA CANCELADA. DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.  TRANSTORNO  QUE  NÃO  ULTRAPASSA  A  ESFERA  DO
MERO  DISSABOR  DA  VIDA  COTIDIANA.  DANO  MORAL  NÃO
CONFIGURADO.  REFORMA  DA  SENTENÇA  NESSE  PONTO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
DESPROVIMENTO  DO  APELO  DOS  AUTORES  E  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO DA PROMOVIDA.

O  mero descumprimento contratual, por si só,  não caracteriza danos  morais,  haja
vista que embora a situação vivenciada gere transtornos a parte, não ultrapassa a
esfera do mero dissabor da vida cotidiana.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  às
Apelações  Cíveis  n.º  0090206-63.2012.815.2001,  em  que  figuram  como  partes
Decolar.com Ltda e Luisimar Dália Filho.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e
rejeitadas  as  preliminares,  negar  provimento  ao  Apelo  dos  Autores  e  dar
provimento parcial Apelação da Promovida.

VOTO.

A Decolar.com interpôs Apelação contra a Sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível  da Comarca desta  Capital,  nos autos  da  Ação de Indenização por



Danos Materiais e Morais ajuizada contra ela e o Banco Itaucard S.A. por Luismar
Dália Filho e sua esposa Gelsa de Fátima Simões Dália, que, após rejeitar sua
preliminar de ilegitimidade passiva e acolher a arguição de ilegitimidade do Banco
Itaúcard  S.A.,  excluindo-o  da  lide,  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,
condenando-a  ao  pagamento  de  indenização  por  danos  morais  no  valor  de  R$
5.000,00 para cada um dos Promoventes, bem como a título de danos materiais da
quantia de R$ 3.276,09, e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor
da condenação.

Em  suas  razões,  f.  143/155,  repisou,  preliminarmente,  sua  ilegitimidade
passiva para integrar a lide, porquanto é mera intermediária da relação jurídica entre
os Autores e o fornecedor dos produtos e serviços.

No mérito, afirma que por ser mera intermediadora entre os Apelados e a
empresa hoteleira,  não pode sofrer a imposição da condenação ao pagamento de
indenização por danos morais.

Sustentou que os  Apelados não sofreram constrangimento  ou coação que
justificassem  a  condenação  ao  pagamento  de  indenização,  e  que  o  quantum
indenizatório foi  fixado  em  valor  exorbitante,  sem  atender  aos  princípios  da
razoabilidade e proporcionalidade.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que seja reformada a Sentença e,
caso superada a preliminar, julgado improcedente o pedido de indenização por danos
morais ou,  alternativamente,  que seja reduzido o valor  do  quantum indenizatório
fixado a esse título.

Nas Contrarrazões, f. 174/178, os Apelados requereram o desprovimento do
Recurso, sustentando a legitimidade passiva da Apelante, porquanto se comprometeu
a realizar o cancelamento da dívida e garantiu tê-lo feito, deixando de colacionar aos
autos provas que exonerasse sua responsabilidade.

Os  Autores  também  interpuseram  Apelação.  f.  158/161,  sustentando  a
legitimidade passiva do Banco Itaucard S.A., porquanto deixou de agir ativamente
na  solução  da  questão,  haja  vista  que  os  orientou  a  não  pagar  a  cobrança  da
Decolar.com, entretanto, deixou de cancelar a dívida.

Alegaram  que  por  não  ser  caso  de  erro  justificável,  haja  vista  que  os
Apelados  estavam  cientes  das  dificuldades  enfrentadas,  devem  ser  condenados,
solidariamente, ao pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada.

Pugnaram pelo provimento do Apelo para que seja parcialmente reformada a
Sentença para reconhecer a responsabilidade solidária do Banco Itaúcard S.A., bem
como determinada a devolução em dobro do valor pago indevidamente.

Sem Contrarrazões, Certidão de f. 183.

Desnecessária  a  intervenção  Ministerial  no  feito,  por  não  se  configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178, do CPC/2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Apelos analisando-os
conjuntamente.



A  jurisprudência  Pátria  é  firme  no  sentido  de  que  é  indiscutível  a
legitimidade passiva da empresa que atuou como intermediadora da relação jurídica
de consumo entre as partes, porquanto em se tratando de relação de consumo, todos
os  participantes  da  cadeia  de  consumo  respondem  solidariamente  pelos  danos
causados aos consumidores1.

A primeira  Apelante,  Decolar.com,  é  parte  legítima  para  responder  pelos
danos sofridos pelo requerente, na condição de intermediadora na venda das diárias
de hotel, porquanto integra a cadeia de fornecedores, na forma do art. 7º, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, auferindo lucro com a intermediação,
pelo que mantenho a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto a alegação do segundo Apelante de legitimidade passiva do Banco
Itaucard S.A., administradora do cartão de crédito em que a compra foi realizada, ao
fundamento de que deixou de agir ativamente para a solução do problema, verifica-
se, como bem pontuado pelo Juízo, que inexiste comprovação de que o estorno da
compra tenha sido solicitado à operadora do cartão.

Ademais, a administradora do cartão agiu unicamente como intermediadora
do pagamento, não fazendo parte da relação de consumo, e na ausência de provas de
que ela tenha dado causa à negativa de estorno da compra, não se demonstra parte
legítima no polo passivo da demanda.

Passo ao mérito.

Incontroverso que os Autores  adquiriram as  diárias de hotel  indicadas  na
inicial, e que posteriormente solicitaram o cancelamento da compra, sendo certo que
a segunda Promovida,  Decolar.com, comunicou que a compra foi cancelada sem

1APELAÇÃO  CÍVEL.  TRANSPORTE  AÉREO.  ATRASO  NO  EMBARQUE.  CULPA  DE  TERCEIRO.
INOCORRÊNCIA. A MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE, OCASIONANDO O ATRASO
E/OU CANCELAMENTO DO VOO NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR,
POIS CONFIGURA FORTUITO INTERNO, INERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE. DANO MORAL
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO.  Embora a alegação da segunda
ré  (Decolar.com)  de  que  atuou  como  mera  intermediadora  da  relação  jurídica  entre  os  autores  e  a
companhia aérea, inarredável a legitimidade passiva. Configurada a legitimidade passiva da demandada,
pois  em se  tratando  de  relação  de  consumo,  todos  os  participantes  da  cadeia  de  consumo  respondem
solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Corolário lógico é a ratificação dos danos materiais e
morais,  com  a  majoração  destes  últimos,  para  adequá-lo  às  peculiaridades  do  caso  concreto  e  à  prática
jurisprudencial  em  situações  similares.  PRELIMINAR  REJEITADA.  APELAÇÃO  DA  RÉ  IMPROVIDA.
APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70071025019, Décima Segunda Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 23/02/2017)

APELAÇÃO  CÍVEL.  TRANSPORTE.  TRANSPORTE  DE PESSOAS.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  CANCELAMENTO  DE  VOO  RELATIVO  A  TRECHO  DE  VIAGEM
INTERNACIONAL.  VIAGEM  DE  LUA  DE  MEL.  1.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
Competia à DECOLAR.COM, na condição de intermediadora do negócio celebrado entre os autores e a
companhia aérea IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA LTDA., providenciar a inserção dos clientes em
voo do mesmo trecho operado por empresa distinta, ante o encerramento das atividades daquela companhia,
posteriormente à venda dos bilhetes. Há que se frisar, ainda, que a desídia da requerida foi tamanha a ponto de
remeter  e-mail  aos  requerentes,  após  a  viagem,  questionando-lhes  acerca  da  satisfação  com o  voo  Madrid  e
Amsterdã, o qual fora cancelado. Na qualidade de fornecedora de serviço, a requerida deveria manter-se atualizada
acerca dos produtos e serviços oferecidos em seu site,  a fim de evitar  prejuízo aos consumidores,  o que não
ocorreu. O dano causado é flagrante e incontroverso, e a angústia causada aos requerentes ultrapassa o caráter de
mero dissabor. Preliminar repelida. 2. DANOS MORAIS. Quanto ao mérito da demanda, o argumento de que não
houve ato ilícito não encontra correspondência no histórico trazido aos autos pelos apelados e, no que concerne ao
quantum indenizatório concedido pela julgadora (R$ 4.000,00 para cada demandante, atualizado pelo IGP-M a
contar da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação), se encontra mesmo aquém do que
é a média praticada por este colegiado em hipóteses parelhas, muito provavelmente sopesada a circunstância de os
apelados já terem obtido, perante a segunda ré, a reparação pelo mesmo fato. APELO DESPROVIDO. (Apelação
Cível Nº 70060444122, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho
Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015). Grifei. 



custos para os Promoventes, consoante documento de f. 24, entretanto, verifica-se
dos autos que a cobrança foi realizada.

Quanto a alegação da Apelante de que por ser mera intermediadora entre os
Apelados e  a  empresa  hoteleira,  não  pode sofrer  a  imposição da  condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, ressalto que a empresa intermediadora,
ao lançar ofertas de hotéis em sua página da internet assume o risco da atividade
empresarial que desenvolve e deve responder perante o consumidor, pelo que não se
mostra razoável que venha furtar-se a reparar possíveis danos ocorridos.

O  caso  em  tela  versa  sobre  a  cobrança  referente  a  compra  de  diárias
posteriormente cancelada, fato que configura mero descumprimento contratual, que,
por si só, não caracteriza danos morais, haja vista que embora a situação vivenciada
tenha gerado transtornos aos Autores/Apelantes, não ultrapassou a esfera do mero
dissabor da vida cotidiana.

Ademais,  não  restou  comprovado  a  ocorrência  de  ofensa  a  direito  de
personalidade  que  pudesse  ensejar  a  pretendida  indenização,  mormente,  quando
cabia aos Autores, nos termos do art. 373, I, CPC/2015, comprovar o abalo sofrido
em  concreto  para  ensejar  indenização  a  tal  título,  ônus  do  qual  não  se
desincumbiram, pelo que descabida a indenização fixada pelo Juízo a título de danos
morais.

Quanto à determinação de devolução da quantia de forma simples, não há o
que  ser  alterado,  porquanto  não  houve  uma  cobrança  indevida,  mas,  sim,  uma
ausência de estorno da compra realizada que havia sido cancelada,  pelo que não
restou configurada a má-fé e,  consequentemente,  inexiste direito  a devolução em
dobro. 

Posto  isso, conhecidas  as  Apelações,  nego  provimento  ao  Apelo
interposto pelos Autores, e dou provimento parcial à Apelação da Empresa  
Demanda  para,  reformando  a  Sentença,  julgar  improcedente  o  pedido  de
indenização por danos morais, mantendo a Sentença nos seus demais termos.

É voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


