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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1022365-40.2014.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante EDUARDO 

DOS SANTOS (INTERDITO(A)), é apelada DECOLAR. COM LTDA.

ACORDAM, em 27ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram 

provimento em parte ao recurso, vencida a 3ª Juíza, que o provia integralmente e 

declarará. Participaram o 4º e o 5º Juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDGARD 

ROSA (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, MILTON CARVALHO E AZUMA 

NISHI.

São Paulo, 27 de novembro de 2017.

Marcos Ramos

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Juízo de Origem: 2ª Vara Cível 
Apelante: Eduardo dos Santos
Apelada: Decolar.com Ltda.
Classificação: Prestação de serviços - Indenização

EMENTA: Prestação de serviços - Viagem de turismo - Ação de 
restituição de quantia paga, com pleito cumulado de indenização 
por danos morais - Demanda de consumidor em face de agência 
de turismo - Sentença de improcedência  Recurso do autor  
Parcial reforma do julgado  Necessidade  Alegação de que, por 
erro da ré, o nome da esposa do autor saiu incorretamente 
grafado no bilhete de companhia aérea, o que motivou pedido de 
cancelamento do pacote turístico, mas a ré não lhe devolveu 
sequer 60% dos valores pagos, conforme prometido  Conjunto 
probatório a denotar que a informação errada foi lançada pelo 
próprio autor - Empresa ré, no entanto, que logo após ser 
informada do erro poderia ter propiciado a regularização dos 
dados cadastrais  Dever de restituição das quantias pagas 
presente  Existência de prova documental no sentido de que 
cerca de 60% dos valores pagos, a título de passagens aéreas e 
diárias de hotel, foram restituídos ao autor, limitada a condenação 
à devolução do saldo  Danos morais  Não ocorrência.

Apelo do autor parcialmente provido.

VOTO DO RELATOR

Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação 

de restituição de quantia paga com pleito cumulado de indenização por 

danos morais, fundada em contrato de prestação de serviços de viagem de 

turismo, proposta por Eduardo dos Santos em face de “Decolar.com Ltda.”, 

aonde proferida sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, 

deixando de condenar o autor ao pagamento de custas e honorários por ser 

beneficiário da assistência judiciária gratuita  fls. 101/103.

Aduz o autor que o julgado merece integral reforma à 

alegação, em apertada síntese, de que a empresa ré é parte legítima para 
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figurar no polo passivo do processo, eis que intermediou a aquisição do 

pacote turístico. Sustenta que, por erro da ré, o nome de sua esposa saiu 

incorretamente grafado no bilhete de companhia aérea, o que motivou 

pedido de cancelamento do pacote turístico mais de 48 (quarenta e oito) 

horas úteis antes do embarque, mas a agência não lhe devolveu sequer 60% 

do preço, conforme prometido, motivo pelo qual deve ser condenada à 

devolução dos valores pagos e a indenizar os prejuízos morais 

experimentados  fls. 110/125. 

Contrarrazões às fls. 128/143, ao que vieram os autos 

conclusos a este relator.

É o relatório.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Demanda ajuizada ao argumento de que em março de 2014 

o autor celebrou com a empresa ré contrato de intermediação de serviços 

de turismo, para viagem de 07 (sete) dias em Natal-RN, pelo valor de R$ 

2.914,00, a ser pago em 06 (seis) parcelas mensais.

Alegou que, no entanto, 15 (quinze) dias antes da data 

prevista para a viagem (03.05.2014) constatou que o nome de sua esposa 

estava incorretamente grafado no voucher, o que impossibilitaria o 

embarque no voo doméstico.

Referiu que tentou solucionar o problema junto à ré, mas 
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não obteve resposta, o que motivou o pedido de cancelamento do pacote, 

sendo que a ré se comprometeu a devolver 60% dos valores pagos, o que 

não ocorreu até a data do ajuizamento.

Pleiteou, dessa forma, provimento jurisdicional no sentido 

de condená-la a restituir a quantia de R$ 2.914,00, bem como ser 

indenizado pelos prejuízos morais aludidamente experimentados.

Em contestação, a ré sustentou que as informações errôneas 

foram lançadas pelo próprio autor e que, depois do pedido de 

cancelamento, lhe foram restituídas as quantias de R$ 686,24 pela TAM, e 

de R$ 941,54 pelo hotel.

Por ocasião da prolação da sentença, o digno Juízo 

consignou que “os clientes são os únicos a promover o preenchimento 

dos campos referentes a dados pessoais, destino da viagem, data, entre 

outros. Desta forma, se ocorre digitação incorreta de alguma 

informação, ainda que não intencional, a empresa não deve ser punida. 

Isto é de conhecimento notório na sociedade, que se utiliza largamente 

do meio virtual para contratação de bens e serviços atualmente”, o que 

bem fundamentou o julgado de improcedência.

Nas suas razões de apelação o autor sustenta que 

“independente de erro no sistema ou na digitação da contratação o 

reembolso diante do cancelamento é devido”, além do que, o recurso 

destaca o fato de a ré não ter devolvido sequer o percentual de 60% do 

valor do pacote turístico pago, conforme havia prometido.
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Tenho, na hipótese, que restou incontroverso que o autor 

entrou em contato com a ré para comunicar o erro de cadastro, cerca de 15 

(quinze) dias antes da data prevista para a viagem (03.05.2014), mas esta 

não proporcionou rápida solução ao problema, o que acabou por estimular 

o pedido de cancelamento do pacote pelo autor.

Faz jus o autor, portanto, à restituição do valor integral do 

pacote turístico.

Observo, no entanto, que ao contrário do que alega o autor, 

as faturas de cartão de crédito por ele mesmo apresentadas às fls. 29/30 

denotam que os valores de R$ 686,24 e de R$ 941,54 foram efetivamente 

devolvidos, no total de R$ 1.627,78.

Os montantes acima, portanto, já foram restituídos, 

remanescendo a diferença até a quantia de R$ 2.914,00.

Diante da ausência de erro atribuível à ré por conta das 

informações lançadas pelo cliente quando da contração, bem como em 

razão de o autor ter requerido o cancelamento do pacote, não resta 

verificado ato ou omissão da ré suficiente para provocar prejuízo moral 

indenizável, motivo pelo qual tal pedido indenizatório permanece afastado.

Ante o exposto, confiro parcial provimento ao apelo para 

condenar a ré à devolução do valor integral do pacote turístico, excluídos 

os montantes de R$ 686,24 e de R$ 941,54, com correção monetária desde 
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o desembolso e juros de mora incidentes a partir da citação.

Recíproca a sucumbência, fica rateado igualitariamente o 

pagamento das custas e despesas processuais, devendo cada parte pagar ao 

advogado da adversa honorários advocatícios de R$ 1.000,00, observada a 

gratuidade de justiça.

MARCOS RAMOS
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 20311
Apelação nº 1022365-40.2014.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: EDUARDO DOS SANTOS 
Apelado: Decolar. Com LTDA

DECLARAÇÃO DE VOTO

Respeitado o entendimento do Relator, ouso divergir para dar provimento ao 

recurso de apelação.

Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação de restituição 

de quantia paga com pleito cumulado de indenização por danos morais, fundada em contrato de 

prestação de serviços de viagem de turismo, proposta por Eduardo dos Santos em face de 

“Decolar.com Ltda.”, aonde proferida sentença que julgou improcedente a pretensão 

deduzida.

Em março de 2014 o autor celebrou com a empresa ré contrato de 

intermediação de serviços de turismo, para viagem de 07 (sete) dias em Natal-RN, pelo valor de 

R$ 2.914,00, a ser pago em 06 (seis) parcelas mensais. Alegou que, no entanto, 15 (quinze) 

dias antes da data prevista para a viagem (03.05.2014) constatou que o nome de sua esposa 

estava incorretamente grafado no voucher, o que impossibilitaria o embarque no voo doméstico.

Apesar de ter tentado solucionar o problema junto a ré, não obteve resposta, 

o que motivou o cancelamento do pacote. A ré havia se comprometido a devolver 60% dos 

valores pagos, o que não tinha acontecido até a data do ajuizamento da demanda. Durante o 

curso do processo, se verificou que a ré restituiu a quantia referente a 60% do pacote. 

De plano destaca-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

caso, notadamente o direito fundamental do consumidor da inversão do ônus da prova. 

Como já afirmado, os autores contrataram pacote de viagem, intermediado pela 

empresa Decolar.com. O erro no preenchimento dos dados pessoais da autora, para a 

impressão das passagens aéreas era de responsabilidade da ré, sendo certo que por se tratar 

de relação de consumo, com a necessária inversão do ônus probante, as apeladas é quem 

deveriam ter feito a prova de que o erro no preenchimento dos dados não era dela. Logo, a ré 

não se desincumbiu de comprovar os fatos impugnativos, extintivos e modificativos do direito da 

autora, nos termos do art. 373, II do NCPC. 
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Destaca-se que os autores tentaram solucionar o problema com a devida 

antecedência, sem qualquer resposta por parte da requerida. Após o pedido de cancelamento 

do contrato, a ré também se manteve inerte. Dessa forma, vislumbra-se no caso flagrante falha 

na prestação de serviço, apta a ensejar indenização por danos materiais e morais, uma vez 

frustrou sobremaneira a viagem dos apelantes. 

De plano, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral 

equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais renomados 

estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral de maneira 

bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e, em sentido mais 

amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os efeitos de mencionada 

ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.

O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas uma 

compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. 

A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do 
dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por restauração 
dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela 
qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.

Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso da autora para 

condenar as rés a restituírem os valores gastos pelos autores na prestação de serviços e danos 

morais no valor de R$10.000,00. 

MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora
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Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial Pg. final Categoria Nome do assinante Confirmação

1 6 Acórdãos 
Eletrônicos

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS 2CB4E0A

7 8 Declarações de 
Votos

MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI 
MENDES

754D0C8

Para conferir o original acesse o site: 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo 
1022365-40.2014.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.


