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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1002252-33.2016.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante 
DECOLAR.COM LTDA, são apelados SANDRA MARA PEREIRA e MAGALI DE 
FÁTIMA SALESSI.

ACORDAM, em 35ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, negaram provimento ao 
recurso, com observação, por maioria, vencido parcialmente o 2º juiz que declara.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLAVIO 
ABRAMOVICI (Presidente), GILBERTO LEME, MORAIS PUCCI E SERGIO 
ALFIERI.

São Paulo, 5 de fevereiro de 2018. 

Melo Bueno
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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COMARCA: ITATIBA  2ª VARA CÍVEL

APELANTE: DECOLAR.COM LTDA.

APELADAS: SANDRA MARA PEREIRA e MAGALI DE FÁTIMA SALESSI

JUIZ(A): ORLANDO HADDAD NETO

VOTO Nº 40952

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA EM 

HOTÉIS  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – Contratação da ré para efetuar 

reserva de hotel no exterior  Autoras que foram 

informadas, no check in, que não havia reserva  Culpa da 

ré caracterizada (art. 14, do CDC)  Danos materiais 

comprovados  Danos morais configurados - Montante 

indenizatório mantido - Ação procedente  Recurso 

desprovido, com observação.

Apelação contra a r. sentença de fls. 126/129 que 

julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais fundada 

em prestação de serviços de efetivação de reserva em hotéis. A apelante 

suscita, em preliminar, ilegitimidade passiva. No mérito sustenta, em suma, 

não ter qualquer responsabilidade pelo evento danoso, por ser mera 

intermediadora da relação jurídica havida entre as apeladas e o hotel; danos 

materiais indevidos, e; danos morais não configurados, ou ao menos a redução 

do montante indenizatório.
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O recurso (fls. 132144), que é tempestivo, foi 

processado e respondido (fls. 151/157).

É o relatório.

A preliminar suscitada, por estar intimamente 

relacionada ao mérito do apelo, neste será enfrentada; sendo que, no mérito, o 

recurso não merece acolhida.

As apeladas asseveram que celebraram contrato 

com a apelante, visando à reserva de hotel em Cartagena-Colômbia, no 

período entre 25/12/15 e 01/01/16, tendo tal reserva sido efetivada pelo sítio 

eletrônico da apelante, mediante o pagamento de seis parcelas de R$469,16. 

Contudo, ao chegarem ao hotel, foram surpreendidas com a informação de 

que não havia nenhuma reserva ativa em seus nomes, razão pela qual 

tentaram entrar em contato com a apelante, porém sem sucesso. Por 

conseguinte, tiveram que pagar uma diária pelo apartamento equivalente ao 

contratado e, posteriormente, hospedaram-se em outro apartamento pelo 

período restante, desembolsando no total a quantia de R$3.249,75.

Diante dessa situação, propuseram a presente ação, 

a fim de que a apelante lhes ressarcisse a quantia de R$434,75, equivalente à 

diferença do quanto desembolsaram e o montante já estornado do cartão de 

crédito, bem como lhes indenizasse pelos danos morais causados sofridos em 

decorrência dos dissabores e transtornos experimentados.

A apelante, por sua vez, alega que não pode ser 

responsabilizada pelo evento narrado na inicial, uma vez que não exerce 

qualquer ato de gerência sobre as reservas dos hotéis, sendo que apenas 

disponibilizaria, por meio do seu site, mera possibilidade de o usuário 

comprador efetuar pesquisas de preços entre inúmeros fornecedores de 
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produtos ou serviços, assemelhando-se muito ao contrato geral de corretagem. 

Assim, tendo efetuado a reserva do hotel às apeladas, sua atuação como 

intermediadora teria se encerrado a contento.

No entanto, não assiste razão à apelante. Com 

efeito, é certo que, mais do que uma simples aproximação entre as apeladas e 

o hotel desejado, o pagamento integral das diárias foi feito diretamente à 

apelante, tanto que restou incontroverso a documentação de fls. 42/46, na qual 

se verifica não só o envio, às apeladas, do voucher da referida reserva, como 

também a forma de pagamento (Cartão de crédito), por um sistema 

denominado 'pré-pago Decolar. Com'. Aliás, quando do estorno das parcelas 

pagas no cartão de crédito, figurou o nome da apelante (fls. 38/39).

Posto isto, forçoso reconhecer que, 

independentemente da natureza jurídica da sua atividade, a apelante 

efetivamente participou da cadeia de consumo envolvendo os serviços que 

haveriam de ser prestados às apeladas. Logo, deve responder diretamente 

pelos danos causados a elas, consumidoras, nos termos dos artigos 7º, 

parágrafo único, e 14, ambos do CDC, eis que incontroversos os fatos 

narrados na inicial. 

Nesse sentido, confira-se julgado desta C. Corte em 

caso semelhante envolvendo a própria apelante:

“Apelação  Prestação de serviços  Sítio eletrônico de 
intermediação de venda de passagens aéreas e reserva de 
hotéis  Responsabilidade. 'O fornecedor de serviços 
responde, independentemente 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 
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termos do art. 85, §11, do CPC/2015. Recurso desprovido, 
com observação”1.

Outrossim, restou comprovado que as apeladas 

tiveram que desembolsar a quantia de R$3.249,75 para poderem efetivamente 

se hospedar no hotel em Cartagena-Colômbia, face à inexistência de reserva 

(fls. 29/30; 36), razão pela qual devida a restituição da quantia de R$434,75, 

por ser a diferença entre o valor gasto supramencionado e o montante 

estornado pela apelante no cartão de crédito (fls. 38/39). 

Os danos morais restaram configurados, à medida 

que as apeladas - que contrataram os serviços da apelante para reservar, com 

antecedência, hotel em país estrangeiro para passar as festas e Natal e Ano-

novo -, foram surpreendidas, no check-in, que não havia reserva; tendo elas, 

então, que desembolsar quantia significativa para, literalmente, não 'perderem 

a viagem'. Tratou-se, portanto, de situação que ultrapassou um mero dissabor 

cotidiano; sendo, pois, passível de indenização pelos danos causados às 

esferas extrapatrimoniais das apeladas.

Ademais, a manutenção do valor fixado pelo 

Magistrado de primeiro grau (R$7.000,00 a cada uma das apeladas) é 

criteriosa e não merece redução, eis que foram levados em consideração os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar a 

ofensa às esferas extrapatrimoniais das apeladas e, ao mesmo tempo, não 

servir de meio a proporcionar o enriquecimento ilícito.

Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por 

seus próprios fundamentos. E, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, 

majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do patrono 

das apeladas, para o equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação.

1 Ap. nº 1106250-46.2014.8.26.0100, Rel. Des. LINO MACHADO, 30ª C., j. em 02/08/17. 
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Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com 

observação.

         FERNANDO MELO BUENO FILHO
      Desembargador Relator
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Apelação n.º 1002252-33.2016.8.26.0281

Apelante: Decolar.Com Ltda.

Apeladas: Sandra Maria Pereira e outra

VOTO N.º 20.890

Divergi dos meus Ilustres Pares apenas 

no tocante ao dano moral, que não consigo vislumbrar.

Com efeito, a despeito do contratempo 

de não ter sido constatada a existência de reserva em 

hotel de Cartagena, lograram os viajantes hospedar-se no 

mesmo estabelecimento, desembolsando as diárias 

respectivas, de cujo montante se viram espontaneamente 

reembolsados pela apelante, restando apenas a diferença de 

R$ 434,75, concedida pela r. sentença.

A situação não deixa de implicar 

transtorno ou incômodo, porém sem a magnitude que deve 

inspirar o dano moral. 

Por isso, pelo meu voto, provi em parte 

o recurso para afastar a indenização pelo dano moral.

GILBERTO LEME

        2.º juiz
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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

FERNANDO MELO BUENO FILHO 7A4D1B1

7 7 Declarações de 

Votos

GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME 7CDF37D

Para conferir o original acesse o site: 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo 
1002252-33.2016.8.26.0281 e o código de confirmação da tabela acima.


