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Processo 1001749-10.2015.8.26.0002 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos de 
Consumo - Gilberto de Jesus da Rocha Bento Junior - Decolar. Com LTDA - Gilberto de Jesus da 
Rocha Bento Junior - Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 
9.099/1995. DECIDO. Afasto a matéria preliminar. A ré é parte legítima para figurar no polo 
passivo da presente demanda, porque integra a cadeia de fornecimento do serviço por ela 
anunciado, amoldando-se à categoria descrita no artigo 3º da Lei n. 8.078/1990. Superada essa 
questão, passo ao julgamento antecipado da lide, com base no artigo 330, I, do Código de 
Processo Civil, porque desnecessária a produção de prova em audiência. Dos documentos 
coligidos se extrai que: em 12.11.2014, o autor adquiriu passagens aéreas ofertadas, por meio 
do site da ré, pelas companhias TAM e Aerolíneas Argentinas, para voos com embarque em 
19.11.2014, aos preços de R$ 1.322,10 e R$ 1.248,77, respectivamente, descontados do saldo 
do cartão de crédito do autor (fl. 26); em 18.11.2014, o autor solicitou à ré o cancelamento da 
passagem aérea operada pela TAM (fl. 19); em 13.11.2014, o autor solicitou à ré o 
cancelamento da passagem aérea operada pela Aerolíneas Argentinas (fl. 22). Considerando 
que (i) a adesão à oferta do serviço de transporte aéreo se deu ?fora do estabelecimento 
comercial? da ré e (ii) o autor externou seu arrependimento no prazo de sete dias, assiste-lhe 
direito à devolução do valor pago, na forma do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, 
aplicável à relação jurídica sub judice, sendo nula a disposição contratual que estabelece 
impedimento ou restrição ao reembolso, por afronta a norma de ordem pública. Cito, nesse 
sentido, precedente do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: ?Incontroverso que 
solicitado o cancelamento da compra da passagem aérea (que fora realizada via ?internet? - 
?fora do estabelecimento comercial?), no ?prazo de reflexão? (sete dias) ocorreu o pagamento 
do valor de R$ 220,00 em 26 de agosto de 2010, em favor da Requerida (fls.22/25), e o pedido 
de cancelamento foi feito em 01 de setembro de 2010 (fls.26/27). Daí, a obrigação da 
Requerida à devolução do valor, sendo impertinente a alegação da Requerida acerca do 
encaminhamento do pedido de reembolso à empresa aérea. Assim, porque não decorrera o 
?prazo de reflexão? quando da solicitação de cancelamento do contrato, incabível a incidência 
das ?regras de cancelamentos e reembolsos? previstas nas ?condições de compra? da 
Requerida (fls.54/55) e reiteradas na mensagem eletrônica remetida pelo preposto da 
Requerida ao Autor (fls.26/27)? (TJSP, Apelação n. 0031371-48.2011.8.26.0405, 19ª Câmara 
Extraordinária de Direito Privado, Rel. Des. Flavio Abramovici, j. 18.3.2015) (grifei). Impõe-se, 
assim, a condenação da ré à restituição dos valores pagos pelo autor, ou seja, R$ 2.570,87 (R$ 
1.322,10 + R$ 1.248,77). Acolho, ainda, o pedido de repetição de indébito em dobro, na forma 
do artigo 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/1990, porque a situação dos autos não se amolda 
à hipótese de engano justificável. Do valor de R$ 5.141,74 deverá ser descontado o valor 
estornado pela companhia aérea Aerolíneas Argentinas (R$ 835,59), conforme documento de 
fl. 83, não impugnado pelo autor. O valor da condenação corresponde, assim, a R$ 4.306,15 (= 
R$ 5.141,74 R$ 835,59). O serviço ofertado pela ré se revelou defeituoso (artigo 14 da Lei n. 
8.078/1990), do que decorre sua responsabilidade pelo dano moral suportado pelo autor, que, 
in casu, é presumido, ante: (1) a frustração de sua legítima expectativa, na qualidade de 
consumidor; (2) os sucessivos contatos e reclamações; (3) a não solução extrajudicial do 
problema. Os transtornos suportados pelo autor ultrapassam o mero aborrecimento, 
configurando lesão a sua integridade emocional. O valor de indenização deve ser suficiente 



para atenuar as consequências do dano imaterial causado ao autor e servir de desestímulo à 
reiteração pela ré da prática de atos lesivos a direitos da personalidade. A reparação do dano 
moral tem, pois, dupla finalidade: compensatória e inibitória. Sob esse prisma, a indenização 
deve ser fixada em patamar apto a causar impacto significativo na esfera patrimonial da ré, 
sem, contudo, implicar o enriquecimento sem causa do autor. Devem-se considerar os 
seguintes fatores: extensão do dano, condições socioeconômicas, culturais e psicológicas do 
ofensor e do ofendido, grau de culpa do ofensor, de terceiro e do ofendido. No caso em 
análise, ponderados esses fatores, fixo a indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
que entendo adequado a atender à dupla finalidade da medida e evitar o enriquecimento sem 
causa do autor. Rejeito, contudo, o pedido de condenação da ré à restituição do valor de R$ 
1.012,75, porque não se pode concluir, com segurança, que esse valor se refira às passagens 
aéreas compradas pelo site da ré; com efeito, o autor, na mesma data, aderiu a outra oferta de 
serviço da companhia aérea TAM, pagando o valor de R$ 2.528,00. Não evidenciada a 
correlação entre a cobrança de R$ 1.012,75 e o serviço ofertado pela ré, inviável o 
acolhimento desse pedido. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, 
com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para: declarar a inexistência de 
qualquer obrigação fundada no contrato objeto da lide; condenar a ré a pagar ao autor: (2.1) a 
título de repetição de indébito em dobro, o valor de R$ 4.306,15 (quatro mil, trezentos e seis 
reais e quinze centavos), atualizado monetariamente de acordo com a Tabela Prática de 
Atualização Monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a contar de novembro 
de 2014, acrescido de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da 
citação; (2.2) a título de reparação de dano moral, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
atualizado monetariamente de acordo com a Tabela Prática de Atualização Monetária do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescido de juros de mora à razão de 1% (um por 
cento) ao mês, ambos a contar da presente data. Conforme artigos 54 e 55, da Lei n.º 
9.099/95, as partes estão isentas do pagamento de custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios, salvo hipótese de recurso. O prazo para interposição de recurso é de 10 dias. O 
valor do preparo, para eventual recurso, é de R$ 414,99 (1% sobre o valor da causa, observado 
o mínimo de 05 UFESPs, mais 2% sobre o valor da causa ou, em caso de sentença 
condenatória, sobre o valor da condenação, observado o mínimo de 05 UFESPs, cf. art. 4º na 
Lei Estadual n. 11.608/2003 c.c. artigo 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95). P.R.I. - ADV: 
MARILIA MICKEL MIYAMOTO (OAB 271431/SP),GILBERTO DE JESUS DA ROCHA BENTO JUNIOR 
(OAB170162/SP), JOÃO BATISTA DE LIMA JUNIOR (OAB 317336/SP) 


