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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1051641-45.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DECOLAR. 
COM LTDA, são apelados BELONICE FERREIRA DA SILVA, LEILIANE DA SILVA 
SOUZA e GABRIEL SILVA FRANCIULLI (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) 
EDINEIDE FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAYME QUEIROZ 
LOPES (Presidente sem voto), WALTER CESAR EXNER E MILTON CARVALHO.

São Paulo, 5 de dezembro de 2017.

Pedro Baccarat
Relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 1051641-45.2016.8.26.0100

APELANTE: Decolar.com Ltda

APELADOS: Belonice Ferreira da Silva, Leiliane da Silva Souza, 

Gabriel Silva Franciuli, Edneide Ferreira da Silva, Roulf Elvis dos 

Santos Small e Valeria Small

COMARCA: São Paulo  7ª Vara Cível Central

Reparação de danos materiais e morais. Pacote turístico. 
Cancelamento de reserva em hotel não informado ao consumidor. 
Responsabilidade da intermediária. Venda em cadeia. Danos 
materiais que devem ser ressarcidos. Dano moral configurado. 
Indenização reduzida para R$3.000,00 para cada Autor. Recurso 
parcialmente provido.

VOTO n.° 31.508

Vistos.

Trata-se de apelação interposta 

contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de 

obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos 

materiais e morais fundada em contrato de prestação de serviços 

turísticos. O magistrado, Doutor Sang Duk Kim, reconheceu a 

relação de consumo e a falha na prestação do serviço.  Condenou a 

Ré ao pagamento de R$2.221,60 pelos danos materiais, com 

correção monetária e juros a partir da data da viagem, e arbitrou 

indenização por danos morais em R$5.000,00 para cada Autor, com 

correção monetária e juros de mora desde o arbitramento. Imputou 
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à Ré as verbas de sucumbência com honorários advocatícios 

fixados em 10% do valor da condenação.

Apela a Ré insistindo na sua 

ilegitimidade, pois é mera intermediadora. Diz que cumpriu sua 

obrigação de aproximar os interesses dos Autores aos do hotel, 

tendo este responsabilidade objetiva. Aduz a inocorrência dos 

danos morais e pede, subsidiariamente, a redução da indenização, 

bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Recurso tempestivo, preparado e 

respondido.

É o relatório.

Belonice Ferreira da Silva, Leiliane 

da Silva Souza, Gabriel Silva Franciuli, Edneide Ferreira da Silva, 

Roulf Elvis dos Santos Small e Valeria Small celebraram com 

Decolar.com contrato de turismo que englobava hospedagem para 

duas noites no Hotel Puerta del Sol Playa Del Agua na Venezuela, 

com entrada no dia 30/12/2015 e saída em 01/01/2016. Pagaram 

R$1.780,00 pela hospedagem e R$36,00 de impostos. A reserva do 

hotel foi confirmada pela Ré através de email pelo qual foi enviado 

um voucher. Ocorre que, ao chegarem ao hotel, os Autores 

souberam que não havia reserva. Sem conseguir contato com a Ré, 

aceitaram a oferta de um hóspede que lhes ofereceu dividir o 

quarto. Não obstante terem dividido o quarto, o hotel lhes cobrou 

taxas referentes a duas diárias. Em maio de 2016 ajuizaram a 
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presente ação pleiteando a condenação da Ré à restituição em dobro 

do valor que desembolsaram, bem como ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor mínimo de R$50.000,00.

A Ré alega ilegitimidade por ser 

mera intermediária entre o consumidor e o fornecedor do serviço, 

imputando a responsabilidade ao hotel que confirmou e depois 

cancelou a reserva.

A preliminar de ilegitimidade passiva 

foi bem rejeitada, pois a hipótese é de venda em cadeia. Nas 

relações de consumo respondem solidariamente todos os 

fornecedores de produtos e serviços vinculados por meio de uma 

cadeia dirigida exatamente ao fornecimento de um bem ou serviço: 

“A cadeia de fornecimento é um fenômeno econômico de 

organização do modo de produção e distribuição, do modo de 

fornecimento de serviços complexos, envolvendo grande número de 

atores que unem esforços e atividades para uma finalidade comum, 

qual seja, a de poder oferecer no mercado produtos e serviços para 

os consumidores”. (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 

RT, 5ª Ed., p. 401  Claudia Lima Marques).

Assim, os fornecedores integrantes 

da cadeia de consumo ficam obrigados, solidariamente, a restituir 

os valores pagos pelos Autores, cabendo a eles, em ação própria, 

buscar eventual recomposição entre si. Ainda que o cancelamento 

tenha sido feito pelo hotel, como foi a Ré que efetuou a reserva, 
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fazendo uso dela para o pacote de turismo oferecido, deve 

responder por eventuais mudanças ou cancelamentos. 

Em síntese, os Autores nada 

contrataram com o hotel, antes firmaram contrato com a Decolar 

que organiza os pacotes e estabelece seus preços. Por isso, e em 

consonância com os artigos 7º e 14 do CDC, a Ré responde por 

todos os riscos relacionados com os serviços contratados.

Nesse sentido: “Ilegitimidade 'ad 

causam'. Legitimidade passiva configurada. Compra de 

hospedagem em 'site' especializado de buscas de hotéis. 'Site' e 

hotel participam em etapas sucessivas e complementares da 

prestação do serviço, obtendo lucros, sendo consideradas 

fornecedoras e ambas responsáveis pelos danos experimentados 

pelo consumidor em decorrência da compra. Preliminar arguida 

pela requerida rejeitada.(...)  'Com efeito, ao disponibilizar a 

hospedagem oferecida pelo Hotel 'Art I Suítes & Galery' no 'site' 

mediante o recebimento de comissão, a requerida participou da 

cadeia de fornecimento de serviços. De fato, tanto a requerida 

como o hotel participaram em etapas sucessivas e complementares 

da prestação do serviço, obtendo lucros com tal proceder, sendo 

considerados fornecedores, de modo que ambos são solidariamente 

responsáveis (artigo 34 do CDC), para responder pelos danos 

experimentados pelo consumidor em decorrência da compra.” 

(Apelação nº 1006719-18.2014.8.26.0704. Relatora: Silvia Maria 

Facchina Espósito Martinez. 24ª Câmara de Direito Privado. TJSP. 
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Julgado em 02/10/2017).

“Apelação. Prestação de serviços. 

Sítio eletrônico de intermediação de venda de passagens aéreas e 

reserva de hotéis. Responsabilidade.  'O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos' (art. 14, 

'caput', do CDC)  Se a ré faz parte da cadeia de fornecedores e foi 

ela quem o consumidor procurou para a contratação do serviço, 

deve responder pelos danos causados. De majorar-se o valor dos 

honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso, 

nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. Recurso desprovido, com 

observação.” (Apelação nº 1106250-46.2014.8.26.0100. relator: 

Lino Machado. 30ª Câmara de Direito Privado, TJSP. Julgado em 

02/08/2017).

Assim, sendo incontroversos a 

contratação, a reserva e o descumprimento da obrigação, a Decolar 

é parte legítima para responder pelos danos.

Anote-se que a sentença condenou a 

Ré a restituir aos Autores os valores de forma simples e deste ponto 

não trata o recurso.

Quanto ao dano moral, leciona 
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Humberto Theodoro Junior: “O dano moral pressupõe uma lesão  

a dor  que se passa no plano psíquico do ofendido. Por isso, não 

se torna exigível na ação indenizatória a prova de semelhante 

evento. Sua verificação se dá em terreno onde à pesquisa 

probatória não é dado chegar. Isto, porém, não quer dizer que a 

vítima possa obter a reparação em juízo com a simples e pura 

afirmação de ter suportado dano moral. A situação fática em que o 

ato danoso ocorreu integra a causa de pedir, cuja comprovação é 

ônus do autor da demanda. Esse fato, uma vez comprovado, será 

objeto de análise judicial quanto à sua natural lesividade 

psicológica, segundo a experiência da vida, ou seja, daquilo que 

comumente ocorre em face do homem médio na vida social” (Dano 

Moral, 7ª ed., Del Rey, p. 142).

No caso, o dano moral decorre do 

aborrecimento causado pela expectativa frustrada dos Autores em 

chegar de viagem e encontrar o local que escolheram para hospedar-

se pronto para os receber.  Mesmo tendo recebido a confirmação da 

reserva, foram surpreendidos com o cancelamento no momento de 

sua chegada, contando com a generosidade de outro hóspede que 

compartilhou seu quarto, mas dormiram no chão.  

O valor da indenização por dano 

moral não pode se tornar fonte de enriquecimento extraordinário, 

de modo que o dano se mostre ao final vantajoso, antes deve 

corresponder ao suficiente para aplacar a ofensa e o sentimento de 

injustiça dela decorrente. Anotados estes parâmetros e a extensão 
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dos danos e desassossego impostos aos Autores, impõe-se a 

redução da indenização para R$3.000,00 para cada Autor, montante 

suficiente para atender a sua finalidade e levando-se em conta o 

reduzido tempo da viagem e o valor despendido com a reserva.

Ante o exposto, dá-se parcial 

provimento ao recurso apenas para reduzir o valor da indenização 

por dano moral para R$3.000,00 devidos a cada Autor, mantido o 

critério de correção monetária e juros fixado na sentença.

Pedro Baccarat
Relator
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