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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1006655-36.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são 
apelantes MATHEUS FERRARI FELICIANO (MENOR(ES) 
REPRESENTADO(S)), MARA RÚBIA FERRARI BITTENCOURT e 
ALEXANDRE FELICIANO PEREIRA, é apelado DECOLAR.COM 
LTDA.

ACORDAM, em 27ª 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 Exmos. 
Desembargadores ANA CATARINA STRAUCH (Presidente) e DAISE 
FAJARDO NOGUEIRA JACOT.

São Paulo, 6 de fevereiro de 2018. 

Campos Petroni
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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COMARCA DE SANTO ANDRÉ
APTES.:    MATHEUS FERRARI FELICIANO   -   (autor/menor rep.)

MARA RÚBIA FERRARI BITTENCOURT E OUTRO    -   (autora)

APDO.:     DECOLAR.COM LTDA.  -  (ré)

JUÍZA DRA.      ADRIANA BERTONI HOLMO FIGUEIRA

                              VOTO                    Nº                33.536

EMENTA:
Ação indenizatória. Danos morais. Defeito na 
prestação de serviços.  Reservas hoteleiras.  R. 
sentença de parcial procedência.   Apelo só dos 
autores, que pretendem a majoração da lesão 
anímica.  Quantum fixado dentro da 
proporcionalidade e/ou razoabilidade.  Sentença 
mantida, adotando-se o lúcido parecer ministerial. 
 Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.      
Nega-se provimento ao apelo dos demandantes.

Apelação interposta apenas pelos autores, 
contra r. sentença de fls. 92/94, que julgou parcialmente 
procedente ação indenizatória por danos morais envolvendo 
prestação de serviços de reservas hoteleiras, para condenar 
a ré a pagar a cada um dos acionantes R$ 1.500,00, 
corrigidos a partir do arbitramento e acrescidos de juros 
moratórios, da citação. Obrigada a requerida, ainda, a arcar 
com as custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da 
condenação.

Deu-se à causa o valor de R$ 7.880,00, em 
2015. fl. 07.

Contestação replicada.

Manifestação do MP pela retificação do polo 
ativo, fl. 69.    Emenda à inicial, fls. 72/73.   Saneador, fl. 79.

Alegações finais, fls. 80/82.  Parecer do MP, fls. 
88/91.  
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Irresignados, apelam somente os 
demandantes, fls. 101/105, pleiteando a majoração da 
indenização e dos honorários sucumbenciais.

Recurso recebido, eis que tempestivo, sendo 
os recorrentes beneficiários da gratuidade, fl. 20. 
Contrarrazões, fls. 109/116.

Parecer da Douta PGJ, fls. 122/124. 

É o relatório, em complementação ao de fls. 
92/93. 

A r. sentença está fundamentada, dentro da 
razoabilidade e deu adequada solução à lide, não 
comportando reparos, registrando-se que a empresa Decolar 
tem aproximadamente mais de 100 ações nesta Corte.

Apenas os autores apelaram, o que leva ao 
entendimento de que a questão relativa à má prestação de 
serviços resta inequívoca (a qual, aliás, já o estava desde a 
contestação, tendo em vista que a requerida, em momento 
algum, negou os fatos narrados na inicial).

Por outro lado, os autores (dentre eles o menor 
impúbere), pretendem a majoração dos danos morais, 
arbitrados em R$ 1.500,00 para cada um deles, tendo o MP 
se manifestado pela manutenção da quantia.

Sobre isso, considerando-se que a indenização 
tem o fito de tentar amenizar o sofrimento da vítima, 
atentando-se aos princípios da equivalência e razoabilidade, 
não se olvidando do caráter pedagógico da reprimenda, bem 
como o fato de que a parte autora fora obrigada a demandar 
em desfavor da prestadora de serviços, mostra-se, na 
hipótese, adequado o valor fixado na r. sentença, 
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acompanhando-se o lúcido parecer ministerial.

Assim, nada mais resta senão manter na 
íntegra a r. sentença, proferida por quem, estando mais perto 
da causa e das partes, pode melhor sentir.

Diante do exposto, não se olvidando do art. 252 
do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso dos acionantes.

Ciência à Douta PGJ.

       CAMPOS PETRONI
            Desembargador Relator sorteado
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