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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

4004738-09.2013.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é 

apelante/apelado SG - VIAGENS E TURISMO LTDA., é apelado/apelante 

MAURO BARROS FIUZA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 27ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram 

provimento ao apelo da ré e deram parcial provimento ao recurso adesivo do 

autor. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

EDGARD ROSA (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.

São Paulo, 7 de agosto de 2017.

Marcos Ramos

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 4004738-09.2013.8.26.0001
Comarca: São Paulo  Foro Regional de Santana
Juízo de origem: 7ª Vara Cível
Apelantes e Apelados: Hertz Internacional; Mauro Barro Fiuza 
(recurso adesivo)
Classificação: Prestação de serviços  Restituição de valores

EMENTA: Prestação de serviços – Aluguel de veículo 
automotor – Ação de restituição de valores pagos, com 
pleito cumulado de indenização por danos morais – 
Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de 
empresa privada intermediadora de serviços internacionais 
– Sentença de parcial procedência para determinar a 
devolução em dobro do quanto pago a maior, bem como 
condenar a ré a arcar com indenização por prejuízos 
morais – Recursos de ambas as partes – Parcial reforma do 
julgado, apenas para elevar o montante indenizatório – 
Cabimento – Autor que locou um automóvel para utilização 
na Alemanha, pagou adiantadamente o valor da locação, à 
exceção do custo do GPS, e devolveu o veículo na data 
aprazada – Superveniência, porém, de indevida cobrança a 
maior em moeda estrangeira, lançada no cartão de crédito, 
por conta de lançamento equivocado de data de devolução 
do bem no aeroporto – Correta condenação na devolução 
em dobro da quantia cobrada – Inteligência do art. 42, § 
único, do CDC – Dano moral existente – Intensa maratona 
administrativa, inclusive via empresas internacionais 
associadas, a fim de solucionar a questão, sem sucesso – 
Valor indenizatório que deve ser majorado, até por conta 
de ter que se valer do Poder Judiciário a fim de ver seus 
direitos reconhecidos.

Apelo da ré desprovido.

Recurso adesivo do autor parcialmente provido.

  

VOTO DO RELATOR

Cuida-se de recursos de apelação interpostos em 
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ação de restituição de valores pagos com pleito cumulado de 

indenização por danos morais, fundada em contrato de serviços 

de aluguel de automóvel, ajuizada por Mauro Barros Fiuza em 

face de “Hertz Internacional”, aonde proferida sentença que 

julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para 

condenar a ré na devolução em dobro da quantia de R$ 778,31, 

corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de 

juros moratórios legais contados da citação, além de pagar a 

quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais, atualizada desde 

o arbitramento e com juros de mora legais computados da 

citação, bem como as custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios de 15% sobre o montante da condenação.

Aduz a empresa ré, com preliminar de 

ilegitimidade processual passiva, que o julgado merece integral 

reforma à argumentação, em apertada síntese, de que o contrato 

mantido entre ela e o autor limitou-se à intermediação com a 

“Hertz Internacional” objetivando agilizar a negociação com esta 

última, do que decorre a ausência de responsabilidade por 

eventual falha na prestação dos serviços ocorrida na Alemanha. 

Impugna a existência de danos materiais e sustenta que nada é 

devido em termos de repetição de indébito. Por fim, assevera que 

inexistiram danos morais e que o valor indenizatório deve ser 

mitigado.
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O autor, por sua vez, roga pela majoração da 

indenização imposta por conta dos prejuízos morais, haja vista a 

extrema abusividade na conduta da empresa ré, com correção 

monetária e juros de mora a serem contados a partir do evento 

lesivo, assim como honorários advocatícios elevados para 20% 

sobre o montante da condenação.

Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a 

este relator.

É o relatório.

Analiso a ambos os recursos simultaneamente, 

pois contêm matérias de fato e de direito que se complementam. 

A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 

é de pronto afastada, na medida em que a própria empresa ré, no 

bojo de suas razões recursais, admite plenamente que 

intermediou a negociação que fora entabulada entre o autor e a 

“Hertz Internacional” visando à locação de um veículo 

automotor na Alemanha, durante o período declinado na petição 

inicial.
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Portanto, se participou da cadeia funcional e 

econômica de fornecimento dos serviços e do produto, deve 

responder pelas consequências favoráveis ou desfavoráveis de 

sua atuação, a teor do que dispõem os arts. 7º, parágrafo único, e 

18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, nada obstante, 

como afirma, constitua empresa diversa com relação àquela.

No mérito, resta evidenciado nos autos que o 

autor contratou serviços de aluguel de um automóvel para 

utilização na cidade de Munique, Alemanha, durante o período 

compreendido entre 19 e 24 de setembro de 2013, tendo então 

efetuado o pagamento à vista e recebido um voulcher, que só não 

incluía o custo do GPS.

O documento de estacionamento juntado às fls. 

26, emitido pela loja “Munich Elisenhof”, em nenhum momento 

impugnado pela ré, dá conta no sentido de que devolveu o 

veículo na data aprazada.

Nada obstante, ao retornar ao Brasil constatou que 

a locadora em comento havia lançado em seu cartão de crédito 

internacional o montante de USD $ 406,94, quando em verdade 

somente seriam devidos USD $ 63,90, relativos ao custo de 

utilização do GPS.
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Somente depois de intensa maratona de 

reclamações feitas primeiramente junto à própria ré “Hertz 

Brasil”, depois com a “Hertz Americana” e, em seguida, através 

do site “Reclame Aqui”, é que acabou sendo informado sobre o 

grave equívoco de cobrança, que correspondeu, erroneamente, a 

aludido “atraso” na devolução do veículo na cidade de Munique.

Destarte, sem necessidade de maiores ou 

melhores comentários, justa foi a condenação da requerida na 

devolução em dobro da diferença cobrada de forma indevida, a 

teor do quanto preconiza o art. 42, parágrafo único, do Código de 

Defesa do Consumidor, com a importância já convertida para a 

moeda nacional brasileira.

Os prejuízos morais evidentemente existiram, não 

só pelo fato de o autor ter tido intenso trabalho de perseguir os 

motivos que levaram à indevida cobrança, até via acesso a 

entidades internacionais, mas também porque foi obrigado a se 

socorrer do Poder Judiciário a fim de ver seu direito reconhecido.

O montante indenizatório a tal título, porém, 

merece ser elevado a R$ 10.000,00, haja vista a gravidade do 

dano ocasionado, a demora para o solucionamento do problema, 

as condições socioeconômicas das partes e, mormente, o caráter 

preventivo da penalização. A contagem da correção monetária, 
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porém, deve permanecer a partir do arbitramento, ou seja, da 

data de publicação da sentença, nos termos do que preceitua a 

Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça, assim como os 

juros desde a citação, por se cuidar de ilícito de natureza 

contratual.

Por fim, nada há que ser alterado no que pertine à 

honorária advocatícia da sucumbência, eis que fixada em 

patamar compatível com os serviços prestados, em 15% sobre o 

valor atualizado da condenação.

Ante ao exposto, nego provimento ao apelo da ré 

e confiro parcial provimento ao interposto pelo autor.

MARCOS RAMOS
Relator

Assinatura Eletrônica 
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