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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1011752-
98.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante DECOLAR.COM 
LTDA, são apelados LUCAS BUENO CORREA, VINÍCIUS GOMES 
RODRIGUES e GABRIELA CRUZ DE OLIVEIRA CAMPOS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores HERALDO DE 
OLIVEIRA (Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E CAUDURO 
PADIN.

São Paulo, 23 de janeiro de 2018.

Francisco Giaquinto
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº     : 26458
APEL. Nº     : 1011752-98.2016.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APTE.          : DECOLAR.COM LTDA.
APDO.          : LUCAS BUENO CORREA E OUTROS

*Ação de indenização por danos materiais e morais  
Aquisição de passeio turístico (Estúdios Harry Potter) no 
sítio eletrônico da requerida  Reserva não efetivada sem 
comunicação pela ré aos consumidores  
Responsabilidade objetiva da requerida  Parceria 
comercial entre a ré e o prestador de serviços, tornando-
se responsável pelos danos que a intermediadora possa 
causar aos consumidores  Cadeia de consumo 
evidenciada  Prestação de serviços inadequada  Danos 
materiais caracterizados  Danos morais que se 
comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa)  
Indenização, no caso, arbitrada em consonância com os 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade  
Sentença mantida  Recurso negado.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais 
ajuizada por LUCAS BUENO CORREA, GABRIELA CRUZ DE OLIVEIRA 
CAMPOS E VINÍCIUS GOMES RODRIGUES em face de DECOLAR.COM LTDA, 
julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 176/179, condenando a ré ao 
pagamento de indenização por danos materiais na importância desembolsada pelos autores, 
corrigida do desembolso e juros moratórios da citação, bem como indenização por danos 
morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, corrigido da 
sentença e juros moratórios da citação, condenado a requerida, ainda, ao pagamento das 
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.

Apela a ré, procurando reverter a r. sentença, alegando, em 
preliminar, ilegitimidade passiva ad causam, porque apenas possibilita a aproximação 
entre clientes/usuários e fornecedores de produtos ou serviços, limitando-se a localizar 
para o usuário, potenciais fornecedores. Não exerce qualquer ato de gerência sobre as 
cobranças das reservas, as quais são realizadas exclusivamente pelo fornecedor, razão 
pela qual manifesta sua ilegitimidade passiva para figurar na lide. Sustenta que “a 
reserva só é confirmada após a empresa fornecedora de serviços informar o código 
para ingresso, sendo que este somente informa após receber a confirmação de 
pagamento por parte da Recorrente Decolar, sendo assim, a reserva não seria 
confirmada sem que empresa fornecedora de serviços tivesse disponibilidade e recebido 
os valores da reserva.” (fls. 191/192). Somente o fornecedor dos serviços pode ser 
responsabilizado pela falha na reserva do passeio contratado pelos autores, não podendo 
a apelante ser responsabilizada. A apelante não praticou qualquer ilícito, apto a ensejar 
indenização por danos materiais e morais, sustentando que o valor arbitrado na sentença 
não guarda consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (fls. 
185/199).
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Recurso regularmente processado, recebido no duplo efeito e 
respondido (fls. 205/226).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais 
decorrentes de falha na prestação de serviços, alegando os autores foram impedidos de 
realizar os passeios aos Estúdios Harry Potter, adquiridos por meio eletrônico da requerida.

O recurso é desprovido.

A preliminar de ilegitimidade passiva alegada no recurso, 
afirmando a apelante ser apenas uma intermediadora da relação jurídica formada entre os 
apelados e o prestador de serviços, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

Incontroverso dos autos adquiriram os autores apelados reservas de 
passeio aos Estúdios Harry Potter, na cidade de Londres, pelo site da apelante 
(Decolar.com). Todavia, em Londres, foram surpreendidos com a notícia de que não havia 
qualquer reserva disponibilizada em seus nomes.

Assim, as entradas dos autores foram negadas, apesar de 
apresentarem os ingressos adquiridos, não podendo usufruir do passeio.

Sustenta a apelante que a responsabilidade pelo evento narrado é da 
empresa responsável pelo fornecimento do serviço, não praticando qualquer ato ilícito. 

Todavia, sem razão.

Não há dúvidas de que a ré apelante atua como uma agência 
fornecedora de serviços turísticos, intermediando, dentre outros serviços, a venda de pacotes 
de viagens e passeios aos consumidores, portanto, nítida a existência de relação de consumo 
entre as partes.

No caso, a ré intermediou o negócio, atuando como autêntico 
parceiro do prestador de serviços, por certo, auferindo benefícios econômicos com essa 
parceria.

Assim, estabelecida parceria para o fornecimento de serviço, 
responde a requerida objetivamente pelos defeitos relativos à prestação (art. 14, do CDC), 
tornando-se responsável solidariamente pelos danos que venha causar aos consumidores, em 
razão da cadeia de consumo evidenciada entre as fornecedoras, nos termos do art. 7º, 
parágrafo único e art. 18 do CDC.

Nesse sentido, precedentes do TJSP:

“RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O PRESTADOR 
DO SERVIÇO E A EMPRESA QUE VENDE, VIA INTERNET, 
AS PASSAGENS atuação como preposta ou representante 
autônoma do prestador artigo 7o e 34 do CDC  recurso dos 
autores provido neste aspecto, para ser julgada procedente a ação 
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também em face do prestador de serviço”. (TJSP. Ap nº 
0139982-74.2010.8.26.0100. 12ª Câmara de Direito Privado. Des. 
Rel. Castro Figliolia. J. 09.11.2011)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
NÃO EXECUÇÃO DO TRANSPORTE AÉREO CONTRATADO. 
AGÊNCIA DE VIAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA 
CONFIGURADA, ANTE A SOLIDARIEDADE PREVISTA EM 
LEI. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, A DETERMINAR A 
PROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Tem legitimidade 
para figurar no polo passivo da demanda relativa a reparação civil 
a agência de viagem intermediária da venda de passagens aéreas 
de empresa que descumpre com o contrato de transporte do 
passageiro, por integrar a relação jurídica de consumo A 
responsabilidade pela reparação do dano sofrido pela parte 
consumidora, nos termos do artigo 20 do CDC e objetiva e se 
apresenta inequívoca no caso em exame, pois evidenciada a 
execução do serviço” (TJSP. Ap nº 948.673-0/0. 31ª Câmara de 
Direito Privado. Des. Rel. Antonio Rigolin. J. 26/05/2009)

No caso, ficou configurada a falha na prestação de serviço, por não 
usufruírem os autores a atração contratada, gerando transtornos capazes de configurar danos 
materiais e morais, como reconhecido na r. sentença apelada.

Verifica-se do documento de fls. 46 consta o número de solicitação 
de compra e o código de reserva, com o débito da compra no cartão de crédito (fls. 44/45), 
documentos não impugnados na contestação.

Os lançamentos nas faturas de cartão de crédito estão em nome da 
ré, inferindo-se, portanto, que o repasse dos valores dos passeios seria feito pela ré ao 
prestador de serviços.

A requerida não trouxe aos autos nenhum elemento de prova a 
demonstrar a efetiva reserva em nome dos autores na atração dos Estúdios Harry Potter, de 
modo a comprovar a responsabilidade da empresa pelo passeio não realizado. 

A propósito, consta dos autos a empresa Golden Tours, responsável 
pelos passeios aos Estúdios Warner Bros, enviou correspondências eletrônicas orientando a 
requerida a não mais vender os passeios, alertando que a reserva dos autores não havia sido 
efetivada (fls. 48/54), não comprovando a ré, por outro lado, tenha orientado ou avisado os 
autores sobre o cancelamento da reserva antes da viagem para o exterior. 

Eventual problema de comunicação entre a ré e a fornecedora dos 
serviços não pode ser transferida aos consumidores, que contrataram os serviços juntos à 
requerida, devendo eventual responsabilização do fornecedor ser discutida em seara própria.

Inequívoco, portanto, a não efetivação da reserva configurou 
inadimplemento contratual e consequente falha na prestação do serviço por parte da ré, 
devendo responder pelos danos materiais e morais causados aos autores.

Na hipótese, o dano material restou documentalmente 
comprovado, devendo ser reembolsado o valor de R$ 1.082,10, referente aos passeios 
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pagos e não disponibilizados. 

Evidentes os transtornos e aborrecimentos experimentados pelos 
autores, ao chegarem no local da atração em Londres, sendo informados de que não 
havia nenhuma reserva em seus nomes, impossibilitando-os de visitarem o passeio 
contratado, configurando falha na prestação do serviço mais que mero dissabor e 
desconforto, mas clara perturbação emocional, gerando angústia, ansiedade, aflição intensa, 
causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais.

É damnum in re ipsa, cuja prova conforma-se com a mera 
demonstração do ilícito, haja vista que na espécie a responsabilização do agente causador 
opera-se por força do simples fato da violação.

Sobre o tema, jurisprudência deste Tribunal:

AGÊNCIA DE VIAGENS  RESERVAS EM HOTEL - Pretensão 
de que seja reconhecida a ilegitimidade e irresponsabilidade da ré 
pelos danos experimentados pelos autores  Pedido dos autores de 
majoração da indenização fixada a título de dano moral  
Descabimento dos recursos  Defeito na prestação do serviço que 
enseja a ocorrência de dano moral indenizável  Responsabilidade 
objetiva da ré  Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - 
Situação que extrapola o mero aborrecimento - Indenização 
mantida em R$10.000,00 (dez mil reais), não sendo o caso de 
redução do valor, como pretendido pela ré, tampouco da 
majoração postulada pelos autores  Honorários advocatícios 
fixados de forma correta pela r. sentença - RECURSOS 
DESPROVIDOS.  ( Apelação 1053152-18.2015.8.26.0002; Relator 
(a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; 13ª Câmara de 
Direito Privado; Data do Julgamento: 23/03/2017).

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. (TJSP;  Apelação 
1051641-45.2016.8.26.0100; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão 
Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 
05/12/2017).

O valor do dano moral deve ser fixado em consonância com os 
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Deve ter caráter preventivo, com o fito de a conduta danosa não 
voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. 

Não deve, todavia, transformar-se em objeto de enriquecimento sem 
causa devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

Sobre o tema, discorreu Cavalieri Filho: “na fixação do quantum 
debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz 
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ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há 
dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada 
mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo 
dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve 
ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 
moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que 
permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. 
Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja 
adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com 
os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao 
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 
arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração 
do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as 
condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. 
(Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed., São Paulo, Atlas, 2010, p. 90).

Neste cenário, afigura-se razoável a indenização fixada na r. 
sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, em consonância com os 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até porque “a indenização por dano moral 
deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto 
de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da 
razão compensatória para a qual foi predisposta”. (STJ. REsp. nº 318379-MG. Min. Rel. 
Nancy Andrighi. J 20/09/01).

Logo, a r. sentença não está a comportar qualquer censura, ficando 
mantida por seus jurídicos fundamentos.

Não se evidencia litigância de má-fé da ré, de modo que não cabe a 
aplicação da penalidade, por não caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do 
CPC/2015.

Por fim, diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso 
pelos apelados, ofertando contrarrazões (fls. 205/226), elevo os honorários em mais 5% 
(cinco por cento) do valor atualizado da condenação, com base no art. 85, §11, do NCPC.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
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